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Abstract 
This Master Thesis discusses the development of bids for regulation power with 
consideration of change of discharge. The study was initiated by Vattenfall PD 
and is a limited part of a substantial development project at the same division. 
The background of the project is the new demands from SvK, which among other 
things includes more detailed regulation bids. As from the 1st of November 2008, 
the regulation bids are supposed to be calculated regarding each specific 
regulation object, something that is defined by SvK. These new demands changes 
Vattenfall’s conditions and will increase the need for detailed knowledge about 
available regulation power and costs for regulation.   

In this study a strategy for regulation bids was developed. Proper quantities for 
bids have been defined and costs for regulation power have been calculated. The 
pricebids are calculated with regard to change of efficiency as a function of the 
discharge and the water value. The strategy has been developed with 
consideration to hydrological couplings, physical and technical parameters and 
market constrains. In order to provide background information for the reader, the 
first chapters of the report describes the Nordic power market, production 
planning of hydropower plants and regulation power.  

A case study has been performed with the purpose to understand how the new 
demands and the strategy developed in this report might influence the regulation 
bids. The results from the study indicates the developed strategy increases the 
quantity of regulation power thought the market and will lead to more competitive 
bids since they will be more detailed and have more advantageous pricebids.  

 iii



 

 iv



Sammanfattning 
Det här arbetet behandlar budgivning för sekundärreglering utifrån en ändring i 
tappning. Studien har utförts på uppdrag av Vattenfall Produktionsledning och är 
en begränsad del av ett omfattande utvecklingsprojekt på avdelningen. Projektet 
har initierats på grund av nya krav från SvK som bland annat innefattar krav på 
mer detaljerade reglerbud. Från och med den 1 november 2008 ska buden anges 
per reglerobjekt, definierade av SvK. Detta ändrar förutsättningarna för Vattenfall 
och behovet ökar av mer detaljerad vetskap om faktiskt reglerkapacitet samt 
kostnader för reglering. 

I arbetet har en strategi för budgivning utvecklats, där rimliga kvantiteter för 
buden har identifierats och kostnader för reglering beräknats. Budpriserna är 
framförallt beräknade med avseende på ändrad verkningsgrad som funktion av 
tappningen samt vattenvärdet. I utformningen av strategin har hänsyn tagits till 
begränsningar såsom hydrologiska kopplingar i älven, fysiska och tekniska 
parametrar samt rådande marknadsfaktorer. För att ge en bakgrund till 
problematiken inleds rapporten med en redogörelse för den nordiska 
elmarknaden, produktionsplanering av vattenkraft och reglerkraft.  

En kvantitativ studie har också utförts med syftet att påvisa hur de nya kraven och 
strategin som utvecklats i arbetet kan komma att påverka reglerbuden. Tre 
testobjekt har ingått i studien, där samtliga har utgått ifrån tre olika planerade 
tappningar. Resultaten indikerar på att strategin innebär att mer reglerkraft kan 
identifieras och bjudas ut, samt att reglerbuden blir mer konkurrenskraftiga på 
reglermarknaden då buden dels blir fler och mer detaljerade och dels mer 
fördelaktiga.  
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och har genomförts via Kungliga Tekniska Högskolan på skolan för Elektro- och 
systemteknik, avdelningen inom elektriska energisystem.  

Först och främst vill jag tacka min handledare på Vattenfall, Bo Wrang för 
oändligt tålamod och djupa kunskaper. Jag vill även tacka min handledare på 
KTH, Magnus Olsson för vägledning och råd vid rapportens framställning. Jag 
vill tacka Joakim Allenmark för givande diskussioner kring modellens utveckling 
under arbetets gång och examinator Lennart Söder för intressanta inlägg och 
frågeställningar. Jag vill även passa på att tacka PD för initiativ till besök på flera 
kraftverk, jag har uppskattat både inblicken i kraftverken såväl som det trevliga 
ressällskapet.  Sist men inte minst vill jag tacka alla de i Vattenfalls kontrollrum 
som outtröttligt har givit förklaringar och svarat på mina frågor.  

 

Sofi Hallia    
Stockholm, september 2008  

 vii



 

 viii



Innehåll 
ABSTRACT......................................................................................................................................... III 
SAMMANFATTNING......................................................................................................................... V 
FÖRORD ............................................................................................................................................ VII 
INNEHÅLL ..........................................................................................................................................IX 
FIGURFÖRTECKNING .................................................................................................................. XII 
TABELLISTA...................................................................................................................................XIII 
NOMENKLATUR OCH FÖRKORTNINGAR.............................................................................XIV 
1 INTRODUKTION .............................................................................................................................. 1 
1.1 BAKGRUND......................................................................................................................................... 1 
1.2 SYFTE OCH MÅL.................................................................................................................................. 2 
1.3 AVGRÄNSNING ................................................................................................................................... 2 
1.4 METODIK ............................................................................................................................................ 3 
1.5 RAPPORTÖVERSIKT............................................................................................................................. 3 T

2 DEN NORDISKA ELMARKNADEN............................................................................................... 6 
2.1 AVREGLERINGEN................................................................................................................................ 6 
2.2 ELMARKNADSÖVERSIKT ..................................................................................................................... 6 
2.3 AKTÖRER PÅ ELMARKNADEN.............................................................................................................. 7 
2.3.1 Producenter och konsumenter....................................................................................................... 8 
2.3.2 Elhandelsföretag ........................................................................................................................... 8 
2.3.3 Nätägare........................................................................................................................................ 9 
2.3.4 Systemoperatör.............................................................................................................................. 9 

2.4 HANDELSPERIODER OCH MARKNADSPLATSER .................................................................................... 9 
2.4.1 Förhandshandel .......................................................................................................................... 10 
2.4.2 Realtidshandel ............................................................................................................................. 12 
2.4.3 Efterhandshandel......................................................................................................................... 12 

2.5 VATTENFALL AB.............................................................................................................................. 13 
3 PRODUKTIONSPLANERING AV VATTENKRAFT................................................................. 15 
3.1 PRODUKTIONSPLANERING ................................................................................................................ 15 
3.1.1 Planeringshorisonter................................................................................................................... 15 
3.1.2 Variation av elkonsumtion........................................................................................................... 16 
3.1.3 Vattenföring................................................................................................................................. 17 
3.1.4 Hydrologisk koppling .................................................................................................................. 17 
3.1.5 Vattenvärde ................................................................................................................................. 19 

3.2 VATTENKRAFT.................................................................................................................................. 20 
3.2.1 Tappning och produktion ............................................................................................................ 21 
3.2.2 Verkningsgrad ............................................................................................................................. 24 
3.2.3 Magasin....................................................................................................................................... 25 
3.2.4 Fallhöjd ....................................................................................................................................... 26 

4 REGLERKRAFT.............................................................................................................................. 27 
4.1 PRIMÄRREGLERING........................................................................................................................... 27 
4.2 SEKUNDÄRREGLERING...................................................................................................................... 28 
4.2.1 Syfte med sekundärreglering ....................................................................................................... 28 
4.2.2 Prisbildning för reglerkraft ......................................................................................................... 29 
4.2.3 Regleravtal mellan Vattenfall och SvK........................................................................................ 30 

 ix



4.2.4 Kostnadsdrivare vid sekundärreglering ...................................................................................... 31 
4.2.5 Nuvarande budgivning ................................................................................................................ 32 

5 MODELLERING OCH METOD.................................................................................................... 33 
5.1 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT...................................................................................................................... 33 T

5.2 URVAL AV REGLEROBJEKT ............................................................................................................... 35 
5.3 KOSTNADSDRIVARE VID REGLERING ................................................................................................ 35 
5.4 VERKNINGSGRADSKURVOR VID BERÄKNINGAR................................................................................ 37 
5.4.1 Beräkning av relativ verkningsgrad ............................................................................................ 37 
5.4.2 Verkningsgrad vid flera aggregat ............................................................................................... 38 
5.4.4 Verkningsgrad vid olika fallhöjder.............................................................................................. 44 
5.4.5 Verkningsgrad över året.............................................................................................................. 45 

5.5  KVANTITET AV REGLERBUD............................................................................................................. 45 
5.5.1 Reglersteg med avseende på tappning, Q.................................................................................... 45 
5.5.2 Reglersteg i effekt, P.................................................................................................................... 49 

5.6 KOSTNAD FÖR REGLERING................................................................................................................ 49 
5.6.1 Vattenvärde ................................................................................................................................. 49 
5.6.2 Marginell verkningsgrad............................................................................................................. 50 
5.6.3 Beräkning av kostnad .................................................................................................................. 51 

5.7 BEGRÄNSNINGAR I BUDSTEGEN ........................................................................................................ 51 
5.7.1 Magasinsbegränsningar .............................................................................................................. 52 
5.7.2 Avstängt kraftverk........................................................................................................................ 54 
5.7.3 Olämpliga bud............................................................................................................................. 54 
5.7.4 Minsta bud på 10 MW ................................................................................................................. 54 
5.7.5 Tappningspunkt ........................................................................................................................... 54 
5.7.6 Frekvensstyrd reserv ................................................................................................................... 54 
5.7.7 Strömkraftverk ............................................................................................................................. 55 

6 KVANTITATIV STUDIE ................................................................................................................ 56 
6.1 INTRODUKTION................................................................................................................................. 56 
6.1.1 Ingående parametrar................................................................................................................... 56 

6.2 TESTFALL ......................................................................................................................................... 57 
6.2.1 Testobjekt 1 ................................................................................................................................. 57 
6.2.2 Testobjekt 2 ................................................................................................................................. 57 
6.2.3 Testobjekt 3 ................................................................................................................................. 57 

6.3 RESULTAT......................................................................................................................................... 57 T

6.3.1 Resultat för testobjekt 1 ............................................................................................................... 59 
6.3.2 Resultat för testobjekt 2 ............................................................................................................... 62 
6.3.3 Resultat för testobjekt 3 ............................................................................................................... 65 
6.3.4 Resultat för den totala budstegen ................................................................................................ 66 

7 DISKUSSION.................................................................................................................................... 69 
7.1 DISKUSSION KRING STRATEGIN......................................................................................................... 69 
7.2 FÖRSLAG VID UTVECKLING AV EN MODELL ...................................................................................... 71 
8 SLUTSATS........................................................................................................................................ 72 
9 REFERENSER.................................................................................................................................. 74 
9.1 LITTERATUR ..................................................................................................................................... 74 
9.2 INTERNET.......................................................................................................................................... 75 T

9.3 MUNTLIG KOMMUNIKATION ............................................................................................................. 75 
BILAGOR............................................................................................................................................. 76 
BILAGA A – KRAFTNÄTET I NORDVÄSTEUROPA..................................................................................... 76 

 x



BILAGA B – UTDRAG UR SVK:S BALANSAVTAL MED BALANSANSVARIG ............................................... 77 
BILAGA C – ÖVERSIKTSBILDER PÅ LULEÄLV ......................................................................................... 79 
BILAGA D – VATTENFALLS REGLEROBJEKT FÖR VATTENKRAFT ............................................................ 80 
BILAGA E – BERÄKNINGSEXEMPEL PÅ MAGASINSBEGRÄNSNINGAR....................................................... 81 
BILAGA F – BERÄKNINGSEXEMPEL AV REGLERBUD............................................................................... 82 
BILAGA G – BERÄKNINGAR I EXCEL ...................................................................................................... 86 

 xi



 

Figurförteckning 
FIGUR 1 ÖVERGRIPANDE METODOLOGI ........................................................................................................... 4 
FIGUR 2 ELMARKNADENS UPPBYGGNAD [10, ANPASSAD BILD] ....................................................................... 8 
FIGUR 3 TIDSSPANN FÖR HANDELSPERIODERNA [10]..................................................................................... 10 
FIGUR 4 PRINCIP FÖR PRISBILDNING PÅ SPOTMARKNADEN [10]..................................................................... 11 
FIGUR 5 EFTERHANDSHANDEL VID UPPREGLERINGSPRIS ............................................................................... 13 
FIGUR 6 EFTERHANDSHANDEL VID NEDREGLERINGSPRIS .............................................................................. 13 
FIGUR 7 VARIATION AV KONSUMTIONEN PÅ VECKO- OCH DYGNSBASIS [18] ................................................. 17 
FIGUR 8 SCHEMATISK BILD ÖVER ETT VATTENKRAFTVERK [7]...................................................................... 20 
FIGUR 9 EN STYCKVIS LINJÄR MODELL AV ELPRODUKTIONEN BERÄKNAT MED SEGMENTDELNING ............... 23 
FIGUR 10 EN STYCKVIS LINJÄR MODELL AV ELPRODUKTIONEN BERÄKNAT MED DISKRETA PUNKTER ........... 23 
FIGUR 11 VERKNINGSGRAD I ETT VATTENKRAFTVERK MED ETT AGGREGAT [26].......................................... 24 
FIGUR 12 ILLUSTRATION AV ÖKAD FALLHÖJD MED BERGTUNNEL [8, ANPASSAD BILD] ................................. 26 
FIGUR 13 PRIMÄRREGLERING [12]................................................................................................................. 28 
FIGUR 14 FREKVENS OCH PRODUKTION VID REGLERING [12] ........................................................................ 29 
FIGUR 15 PRISSTEGE VID REGLERBUD [10] .................................................................................................... 30 
FIGUR 16 STRATEGIMODELL.......................................................................................................................... 33 
FIGUR 17 METODOLOGISK ARBETSMETOD..................................................................................................... 34 
FIGUR 18 RELATIV VERKNINGSGRAD VID FLERA AGGREGAT DÅ ENDAST ETT AGGREGAT KÖRS I TAGET ....... 40 
FIGUR 19 RELATIV VERKNINGSGRAD FÖR AGGREGAT 1 OCH 2 NÄR ENDAST ETT AV DEN KÖRS, SAMT DÅ 

BÅDA KÖRS SAMTIDIGT ......................................................................................................................... 41 
FIGUR 20 RELATIV VERKNINGSGRAD FÖR ETT AGGREGAT RESPEKTIVE TVÅ AGGREGAT DÅ AGGREGATEN ÄR 

LIKA [26]............................................................................................................................................... 42 
FIGUR 21 VERKNINGSGRADSÄNDRING PÅ GRUND AV FLERA AGGREGAT ....................................................... 43 
FIGUR 22 RELATION MELLAN ÄNDRING I TAPPNING OCH ÄNDRAD VERKNINGSGRAD..................................... 44 
FIGUR 23 RELATIV VERKNINGSGRAD MED OLIKA FALLHÖJDER [26].............................................................. 45 
FIGUR 24 OLIKA PLANERAD TAPPNING .......................................................................................................... 45 
FIGUR 25 MAXIMAL OCH MINSTA TAPPNING VID REGLERING ........................................................................ 46 
FIGUR 26 REGLERSTEG UTIFRÅN PLANERAD TAPPNING ................................................................................. 48 
FIGUR 27 REGLERSTEG UTIFRÅN PLANERAD TAPPNING ................................................................................. 48 
FIGUR 28 KORRELATION MELLAN TAPPNING OCH PRODUKTION .................................................................... 49 
FIGUR 29 ÖVERSIKTSBILD ÖVER EN ÄLVSTRÄCKA......................................................................................... 52 
FIGUR 30 PLANERAD TAPPNING..................................................................................................................... 58 
FIGUR 31 REGLERBUD I RELATION TILL GLIDNING PÅ VERKNINGSGRADSKURVAN ........................................ 60 
FIGUR 32 SKILLNAD I VERKNINGSGRAD FRÅN OLIKA PLANERADE TAPPNINGAR............................................ 61 
FIGUR 33 SKILLNAD I MARGINELL VERKNINGSGRAD FRÅN OLIKA PLANERADE TAPPNINGAR ........................ 61 
FIGUR 34 REGLERBUDSTEGE FÖR SAMTLIGA REGLEROBJEKT, FALL 1 ........................................................... 66 
FIGUR 35 REGLERBUDSTEGE FÖR SAMTLIGA REGLEROBJEKT, FALL 2 ........................................................... 67 
FIGUR 36 REGLERBUDSTEGE FÖR SAMTLIGA REGLEROBJEKT, FALL 3 ........................................................... 67 
FIGUR 37 KRAFTNÄTET I NORDVÄSTEUROPA [20]......................................................................................... 76 
FIGUR 38 ÖVERSIKTSBILD ÖVER LULEÄLV [26] ............................................................................................ 79 
FIGUR 39 VERKNINGSGRAD FÖR TESTOBJEKT 1 MED PLANERAD TAPPNING................................................... 83 
FIGUR 40 VERKNINGSGRAD FÖR TESTOBJEKT 1 MED PLANERAD TAPPNING................................................... 84 

 xii



Tabellista 
TABELL 1. SVERIGES ELPRODUKTION [4]......................................................................................................... 7 
TABELL 2. VATTENFALL NORDENS ELPRODUKTION [14]............................................................................... 14 
TABELL 3. STYCKVIS LINJÄR FUNKTION AV PRODUKTIONEN SOM FUNKTION AV TAPPNINGEN ...................... 23 
TABELL 4. TEKNISKA DATA FÖR ETT VATTENKRAFTVERK............................................................................. 38 
TABELL 5. TAPPNING I AGGREGAT 1 RESPEKTIVE AGGREGAT 2 DÅ ENDAST ETT AGGREGAT KÖRS SAMT DÅ 

BÅDA AGGREGATEN KÖRS SAMTIDIGT................................................................................................... 41 
TABELL 6. REGLERSTEG BEROENDE PÅ PLANERAD TAPPNING ....................................................................... 47 
TABELL 7. KVANTITET AV REGLERBUD FÖR TESTOBJEKT 1, BERÄKNAT I Q .................................................. 59 
TABELL 8. KVANTITET AV REGLERBUD FÖR TESTOBJEKT 1, BERÄKNAT I P ................................................... 59 
TABELL 9. MARGINELL VERKNINGSGRAD FÖR TESTOBJEKT 1........................................................................ 59 
TABELL 10. KOSTNAD FÖR REGLERBUDEN FÖR TESTOBJEKT 1 ...................................................................... 59 
TABELL 11. REGLERBUDSTEGE FÖR TESTOBJEKT 1........................................................................................ 60 
TABELL 12. KVANTITET FÖR REGLERBUD FÖR TESTOBJEKT 2, KRAFTVERK 1................................................ 62 
TABELL 13. KOSTNAD FÖR REGLERBUD I TESTOBJEKT 2, KRAFTVERK 1........................................................ 62 
TABELL 14. KVANTITET FÖR REGLERBUD FÖR TESTOBJEKT 2, KRAFTVERK 2................................................ 62 
TABELL 15. KOSTNAD FÖR REGLERBUD I TESTOBJEKT 2, KRAFTVERK 2........................................................ 62 
TABELL 16. KVANTITET FÖR REGLERBUD FÖR TESTOBJEKT 2, KRAFTVERK 3................................................ 63 
TABELL 17. KOSTNAD FÖR REGLERBUD I TESTOBJEKT 2, KRAFTVERK 3........................................................ 63 
TABELL 18. REGLERBUDSTEGE FÖR TESTOBJEKT 2........................................................................................ 64 
TABELL 19. KVANTITET FÖR REGLERBUD FÖR TESTOBJEKT 3, ETT AGGREGAT.............................................. 65 
TABELL 20. KOSTNAD FÖR REGLERBUD I TESTOBJEKT 3, ETT AGGREGAT...................................................... 65 
TABELL 21. REGLERBUDSTEGE FÖR TESTOBJEKT 3, ETT AGGREGAT.............................................................. 65 T

TABELL 22. REGLERBUDSSTEGE FÖR SAMTLIGA TESTOBJEKT, FALL 1........................................................... 66 
TABELL 23. REGLERBUDSTEGE FÖR SAMTLIGA TESTOBJEKT, FALL 2 ............................................................ 67 
TABELL 24. REGLERBUDSTEGE FÖR SAMTLIGA TESTOBJEKT, FALL 3 ............................................................ 67 
TABELL 25. VATTENFALLS REGLEROBJEKT FÖR VATTENKRAFT .................................................................... 80 
TABELL 26. DATA FÖR MAGASINSBEGRÄNSNINGAR ...................................................................................... 81 
TABELL 27. INDATA....................................................................................................................................... 82 
TABELL 28. REGLERSTEG I TAPPNING............................................................................................................ 83 
TABELL 29. REGLERSTEG I MW .................................................................................................................... 84 

 xiii



Nomenklatur och förkortningar 
 
Index  Benämning   
i  Kraftverk 
j  Segment 
t  Timme 
τ  Gångtid  
T  Planeringsperiodens slut 
F  Förväntat framtida värde 
 
 
Parametrar och Benämning  Enhet 
Variabler  
B   Värde på sparat vatten [SEK/m3] 
H   Fallhöjd  [m] 
h   Antalet timmar  
g  jordaccelerationen [m2/s] 
M   Magasinsinnehåll [TE] 
m   Antalet minuter  
η   Verkningsgrad [%] 
P   Produktion  [MWh/h] 
Q   Tappning  [TE] 
ρ   Densitet  [kg/m3] 
S   Spill  [TE] 
μ   Marginell  

Produktionsekvivalent [MWh/TE] 
V   Tillrinning  [TE] 
γ   Produktionsekvivalent [MWh/TE] 
λ   Elpris  [SEK/MWh] 
 
 
Mängder Benämning 
K  Kraftverk direkt uppströms 
M  Samtliga kraftverk nedströms 
 

Förkortningar   
HVDC  High Voltage Direct Current 
SvK  Svenska Kraftnät 
VBA  Visual Basic Applications 
PD  Vattenfall avdelning produktionsledning 
PDP  Vattenfall avdelning produktionsplanering 
KTH  Kungliga Tekniska Högskolan 
ÖVY  Övre vattenyta 
NVY  Nedre Vattenyta 
DGr  Dämningsgräns 
SGr  Sänkningsgräns 
Elbas   Electrical Balance Adjustment Service 

 xiv



1 Introduktion 

1.1 Bakgrund  
För att täcka elbehovet säljs elektricitet på den nordiska elmarknaden. Dagen 
innan leveransdagen lägger producenterna säljbud för varje enskild timme till 
den gemensamma elbörsen, Nord Pool. Buden är baserade på företagets 
produktionsplaner, prognoser på efterfrågan samt förväntningar på den 
framtida prisutvecklingen. Elpriset och antalet bud som avropas varje timme 
beror sedan på kombinationen av de sälj- och köpbud som inkommit 
avseende den aktuella timmen.  

Elektrisk energi har den speciella egenskapen att den inte kan lagras och det 
är därför viktigt att produktionen i varje tidpunkt motsvarar konsumtionen. 
För att säkerställa den fysiska driften och den momentana elbalansen finns 
därför en systemoperatör, vars roll i Sverige innehas av Svenska Kraftnät, 
SvK. Det är dock mycket svårt att exakt uppskatta den framtida 
elförbrukningen som produktionen i varje ögonblick måste kompensera för 
och det krävs därför reglersystem av olika slag. Dels finns ett automatiskt 
reglersystem, kallat frekvensstyrd primärreglering, som reagerar på avvikelser 
inom några sekunder och dels finns ytterligare reglering för att återställa 
frekvensen, så kallad sekundärreglering, som hanteras manuellt och reagerar 
först efter några minuter. 

SvK saknar egna reglerresurser och för att bibehålla balansen måste 
regleringarna göras av andra aktörer. Systemoperatören förmår därför 
aktörerna att anpassa sin produktion, alternativt konsumtion, genom handel 
på reglermarknaden, en parallell marknad till elspothandeln. Inför varje ny 
drifttimme lägger de aktörer som har ingått balansavtal med systemoperatören 
bud där de erbjuder sig att antingen upp- eller nedreglera. SvK gör sedan 
avrop i pristurordning från en gemensam nordisk budstege.  

För producenterna sker en avvägning mellan regler- och spotmarknaden. Den 
elektricitet som säljs på reglermarknaden kan inte säljas på spotmarknaden 
senare och motsvarande åt andra hållet. Därför är det av stor vikt att uppskatta 
vattenvärdet, det vill säga uppskattat värde på vattnet, för att optimalt planera 
reglerbuden.  

Det vanligaste energislaget för reglering i Sverige är vattenkraft. Detta på 
grund av den flexibla produktionen i vattenkraftverk, då det går både relativt 
enkelt och fort. Men vid en avvikelse från planerad tappning uppstår ändå 
ändringar i produktionskostnaderna. Detta beror framförallt på en ändring i 
verkningsgrad samt det faktum att värdet på sparat vatten kan komma att 
ändras.  

Från och med den 1 november 2008 finns krav från SvK på mer detaljerade 
reglerbud. Tidigare har reglerbuden endast innefattat total kvantitet och pris 
per snittområde. För att bland annat öka kontrollen kräver nu SvK att bud ska 
ges per reglerobjekt. Reglerobjekten är definierade av SvK och innebär för 
Vattenfall att reglerobjekten inkluderar mellan ett till sju kraftverk. Detta 
medför att de reglerbud som tidigare har beräknats mer eller mindre 
schablonmässigt nu måste beräknas noggrannare för att kunna avse varje 
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enskilt reglerobjekt. Ett omfattande utvecklingsprojekt för att möta SvK:s 
krav har påbörjats inom Vattenfall, varav detta examensarbete utgör en 
begränsad del.  
 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med detta arbete är att för Vattenfalls räkning, utveckla en strategi för 
att beräkna bud på upp- och nedreglering. Rapporten utgör en del av ett 
omfattande projekt på Vattenfall produktionsledning, vars avsikt är att 
utveckla reglerbud utefter SvK ändrade krav. Detta arbete omfattas av 
utveckling av kostnadsbaserade reglerbud utifrån en ändring i tappning och 
ska göras med hänsyn till marknadsfaktorer, rådande regleringar samt fysiska 
begränsningar.  

Målet med arbetet är en strategi för budgivning för upp- och nedreglering. För 
att göra detta är utvecklandet av en modell av stor vikt, med vilken 
resonemang och beräkningar kan kontrolleras och prövas. Dock kommer 
arbetet att fokusera på problematiken vid utvecklandet av en 
beräkningsmodell för budgivning, snarare än den faktiska modellen. Detta 
medför i vissa fall förenklingar i modellen och endast ett resonemang förs i 
rapporten. 

Målet ska nås genom följande delmål: 

• Undersökning av vilka parametrar som påverkar reglerbuden 
• Bestämmande av optimal kvantitet på regleringen med hänsyn till 

planerad tappning och aggregatets karaktäristik 
• Beräkning av kostnadsbaserad prissättning för buden  
• Identifiering av faktorer för exkludering av kraftverk ur reglerbudet  
 

1.3 Avgränsning 
Reglerbud kommer endast att beräknas för vattenkraftverk, detta framförallt 
på grund av att vattenkraften är relativt flexibelt och billigt att reglera 
produktionen med. Även kostnaden för start och stopp av ett vattenkraftverk 
är avsevärt billigare än i andra kraftverk. Termiska kraftverk kostar mer vid 
start och stopp eftersom att det går åt bränsle för att starta ett termiskt 
kraftverk. Ett termiskt kraftverk tar också längre tid på sig för att ändra sin 
produktion [11].  

Studien har sin utgångspunkt i Vattenfalls vattenkraftverk som är belägna i 
Sverige. Detta eftersom att rapporten syftar till att främja planeringen för 
Vattenfall. Samtliga antaganden och förenklingar i rapporten har därför sin 
utgångspunkt i Vattenfalls aktuella maskinpark och dess kraftverks tekniska 
karakteristik.  

En avgränsning som gjorts är att endast vattenkraftaggregat som är i drift har 
inkluderas. Arbetet avser således att skapa bud utifrån en ändring i tappning 
och inte bud för att starta eller stoppa ett aggregat. Kostnader för sådant som 
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start och stopp för ett kraftverk kommer därför inte heller att beaktas, utan 
endast rörliga, direkta produktionskostnader.  

En annan avgränsning i arbetet är att vattenfördelningen mellan 
aggregatstationer i samma kraftverk är givet och kan därmed inte varieras.  
 

1.4 Metodik 
Detta examensarbete har utvecklats på Vattenfall PDP och görs via KTH på 
skolan för Elektro- och systemteknik, avdelningen inom elektriska 
energisystem.  
 
För att beräkna rättvisande reglerbud har arbetet utgått ifrån kostnadsbaserade 
beräkningar utifrån verkningsgradförändringar och vattenvärde. Olika 
kvantiteter på reglerbuden har valts ut och sedan prissatts efter kostnader som 
uppstår i form av en ändring i effekt vid ändrad tappning samt förväntat 
framtida värde på vatten. I rapporten identifieras och behandlas även faktorer 
som gör bud olämpliga, såsom hydrologiska och tekniska begränsningar. 
Reglerbudens utformning utgår från de krav som formulerats i regleravtalet 
mellan Vattenfall och SvK. Ett urklipp av relevanta avsnitt i avtalet återfinns i 
Bilaga B.  
 
En modell för skapande av en budstege utvecklades i Excel med 
komplettering av Visual Basic Applikationer. Denna modell har främst syftat 
till att möjliggöra kontroller av beräkningar och resonemang som förts i 
rapporten. Syftet har också varit att öka förståelsen för den verkliga 
modellens möjliga utformning och resultat för att bättre kunna föra lämpliga 
resonemang.  
 

1.5 Rapportöversikt 
Resterande delar av rapporten är strukturerad enligt följande: 

Kapitel 2. Den nordiska elmarknaden 
Kapitel 2 inleds med en bakgrund till den nordiska elmarknaden i avsnitt 2.1, 
där en redogörelse ges för avregleringen. I avsnitt 2.2 ges en 
elmarknadsöversikt där nätets fysiska uppbyggnad presenteras. Vidare 
förklaras de olika aktörernas roll i avsnitt 2.3. I avsnitt 2.4 beskrivs de olika 
handelsperioderna och marknaderna som finns inom den nordiska 
elmarknaden. Detta avsnitt avser också att redogöra för skillnaderna dem 
emellan. Avslutningsvis ges en kort beskrivning av bolaget, Vattenfall AB 
som är en av aktörerna på marknaden. Avdelningen för Produktionsplanering, 
som bland annat är ansvariga för planering av utnyttjandet av kraftverken 
samt att lägga säljbud till marknaden, presenteras särskilt.   

Kapitel 3. Produktionsplanering av vattenkraft 
Detta kapitel är indelat i två huvuddelar; produktionsplanering och 
vattenkraft. I avsnitt 3.1  inleds produktionsplanering och olika aspekter som 
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bör beaktas vid planering av elproduktion med vattenkraft beskrivs. Avsnittet 
är uppdelat i planeringshorisonter, elkonsumtion, vattenföring, hydrologiska 
kopplingar samt vattenvärde. Nästföljande avsnitt, 3.2 behandlar 
vattenkraften där en redogörelse för vattenkraftverkens principiella 
uppbyggnad ges. Vidare beskrivs olika parametrar som påverkar 
vattenkraftverkens elproduktion, såsom tappning och produktion, 
verkningsgrad, magasin samt fallhöjd.  

Kapitel 4. Reglerkraft 
Kapitel fyra behandlar reglerkraft och är indelat i primär- och 
sekundärreglering. Rapportens syfte berör endast det senare av dem två, men 
för att ge läsaren ett helhetsperspektiv ges en kort redogörelse för 
primärregleringen i avsnitt 4.1. I nästföljande avsnitt, 4.2 behandlas 
sekundärregleringen mer grundligt. Där beskrivs syftet med 
sekundärreglering och hur prisbildningen för reglerkraft är utformad. I nästa 
avsnitt diskuteras det regleravtal som reglerar buden för sekundärreglering. 
Vidare behandlas även vilka faktorer som är kostnadsdrivare vid en reglering 
samt hur utvecklingen av reglerbud sker i dagsläget. 

Kapitel 5. Modellering och metod 
I detta kapitel presenteras den modell som utvecklats för att beräkna 
reglerbud och inleds med en redogörelse för de antaganden som har gjorts. I 
avsnitt 5.1 ges en övergripande beskrivning av det metodologiska 
tillvägagångssätt som genomförts. Nedan återfinns arbetsbeskrivningen i 
figur 1. 

 Urval av 
reglerobjekt 

Kostnads-
drivare vid 
reglering 

Verknings-
gradskurvor 

Kvantitet på 
reglerbud 

Kostnad för 
reglerbud Begränsningar i 

budstegen 

 

 

 

 

 

Figur 1 Övergripande metodologi 

 
I avsnitt 5.2, urval av reglerobjekt, ges en presentation av de egenskaper för 
SvK:s definierade reglerobjekt som beaktas i modellen. De aspekter som 
inräknas i modellen syftar till att i största möjliga mån motsvara den faktiska 
maskinparken som innehas av Vattenfall. I nästföljande avsnitt diskuteras 
vilka faktorer som ger upphov till kostnader vid regleringar. En förklaring ges 
även angående vilka kostnadsdrivare som beaktas i modellen och vilka som 
utgår. Avsnitt 5.4 behandlar kraftverkens verkningsgrader och utgör ett av 
huvudavsnitten i rapporten. Där förklaras de antaganden och resonemang som 
förts kring beräknandet av den relativa verkningsgraden, situationer med flera 
aggregat i drift samtidigt, olika fallhöjder samt eventuell variation av 

 4



verkningsgrad mellan olika årstider. Dessa diskuteras med utgångspunkt ur 
reglersituationen. De två följande avsnitten, 5.5 och 5.6 redogör för 
resonemang kring beräknandet av kvantiteten på buden samt kostnaden för 
reglerbud. Avsnitt 5.7 behandlar de faktorer som begränsar möjligheten av en 
reglering, såsom magasinsbegränsningar, avstängda kraftverk, olämpliga bud 
av olika orsaker, strömkraftverk samt olika begränsningar enligt regleravtalet 
med SvK.  

Kapitel 6. Kvantitativ studie 

I kapitel 6 görs en kvalitativ studie av den utvecklade strategin, detta med 
syftet att konkretisera modellen och undersöka möjliga utfall. Kapitlet inleds 
med en introduktion där ingående parametrar presenteras för att sedan följas 
av avsnitt 6.2, testfall, där reglerobjekten som ska undersöks introduceras. I 
avsnitt 6.3 presenteras resultaten för studierna för varje respektive testobjekt, 
samt för den totala budstegen som testobjekten tillsammans ger upphov till. 
Vidare kommer i samma avsnitt även kortare kommentarer kring resultaten att 
föras.  

Kapitel 7. Diskussion 

I kapitel 7 förs en diskussion kring strategin som helhet. I avsnitt 7,1 
diskuteras strategins utformning samt antaganden som har gjorts i modellen. 
Dessa resonemang mynnar sedan i avsnitt 7.2 ut i rekommendationer för 
förbättringar som är viktiga att beakta vid en verklig utveckling av en modell.  

Kapitel 8. Slutsats 

I kapitel 8 först ett resonemang kring betydelsen av den kvantitativa studiens 
utfall samt vad strategin innebär för reglerbuden och hur de kommer att 
påverkas.  
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2 Den nordiska elmarknaden  
Detta kapitel syftar till att ge läsaren en översikt över den nordiska 
elmarknadens uppbyggnad och funktion. Kapitlet inleds med en bakgrund till 
elmarknadens uppkomst och utformning för att sedan i avsnitt 2.3 beskriva de 
olika aktörerna och dess roller. I avsnitt 2.4 beskrivs de olika 
marknadsplatserna och handelsperioderna inom vilka aktörerna kan handla. 
Handelsperioderna är uppdelade efter förhandshandel, realtidshandel och 
efterhandshandel. 
 

2.1 Avregleringen 
Den svenska elmarknaden avreglerades den 1 januari 1996, några år efter att 
den norska elmarknaden hade avreglerats. Detta innebar en uppdelning 
mellan stamnätsverksamheten samt produktionen och försäljningen av el. 
Statens Vattenfallsverk ombildades några år tidigare till Vattenfall AB och i 
samband med detta bildades även Svenska Kraftnät med syftet att ansvara för 
ägandet och driften av transmissionsnätet.  

Innan avregleringen hade konsumenterna ingen möjlighet att själva välja 
elleverantör, utan var tvungna att köpa sin el från det lokala elbolaget som 
hade monopol inom det specifika området. Elleverantörer hade i sin tur 
skyldighet att leverera elektricitet till alla kunder inom detta distrikt. Det 
fanns under denna tid ingen konkurrens angående försäljningen till 
slutkonsumenterna. Syftet med avregleringen var således att avveckla 
monopolet och konkurrensutsätta elmarknaden för att uppnå minskade 
elpriser gentemot slutkonsumenten [1].  

I samband med avregleringen ingick även det svenska SvK ett samarbete med 
det Norska Statnett SF och bildade den nordiska elbörsen Nord Pool. Därmed 
skapades en gemensam marknad för elhandel, där priset kunde styras av 
marknadsfaktorer. Dock fick nätverksamheten kvarstå som ett monopol, detta 
på grund av att nät är att betrakta som så kallade naturliga monopol, då nätens 
höga investeringskostnader medför att det inte anses kostnadseffektivt att 
anlägga parallella nät till fördel för konkurrensen. För att kontrollera att 
priserna inte blir oskäliga regleras istället avgifterna och verksamheten 
kontrolleras av Energimarknadsinspektionen [1]. 
 

2.2 Elmarknadsöversikt 
I Sverige producerades ungefär 140 TWh år 2006, varav omkring 44 procent 
utgörs av vattenkraft och 46 procent av kärnkraft. Övriga energislag är 
vindkraft, gas och industriellt mottryck [4]. Den totala elproduktionen i 
Sverige illustreras noggrannare i nedanstående tabell där även 
produktionsutvecklingen sedan 1970 fram till idag redovisas.  
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Tabell 1. Sveriges elproduktion i TWh [4] 

 

Större delen av Norden är sammankopplat med ett synkront växelströmsnät, 
vilket bland annat innebär att frekvensen är gemensam för hela nätet. Det 
nominella värdet av frekvensen är 50 Hz och bör inte variera allt för mycket 
då det riskerar att leda till skador i elsystemet. SvK som är systemoperatör 
och ansvarig för den fysiska balansen i nätet måste därför planera för att 
försäkra att produktionen motsvarar konsumtionen [11].  
 
Förutom det synkrona nätet finns även HVDC1-kablar med likström. Dessa är 
alltså inte en del av det synkrona nätet vilket medför att det är oberoende av 
det synkrona nätets frekvens. HVDC-kablarna finns idag endast som 
förbindelse med utlandet och Gotland, men utbyggnad av HVDC-kablar inom 
landet planeras också, via den så kallade Sydvästlänken [20]. En karta över 
kraftnätet Nordvästeuropa presenteras i Bilaga A. 
 
Frekvensen kan ses som ett mått på balansen mellan produktion och 
konsumtion. Beroende på hur stor frekvensavvikelsen är vidtas olika åtgärder. 
Vid en avvikelse på mindre än 0,1 Hz sker det som kallas frekvensstyrd 
reglering, vilket är ett automatiskt reglersystem och brukar benämnas som 
primärreglering. Primärreglering beskrivs närmare i kapitel 4. Vid större 
frekvensavvikelse sker reglering av överföringen i HVDC-kablarna till 
utlandet, samt automatisk ifrånkoppling av elpannor och värmepumpar. Som 
ytterligare åtgärder sker vid behov automatisk bortkoppling av last och i sista 
hand manuell bortkoppling av last [11].  
 

2.3 Aktörer på elmarknaden 
På elmarknaden finns flera aktörer och brukar benämnas som konsumenter, 
producenter, nätägare, systemoperatör, elhandelsföretag samt elbörsen. I figur 
2 illustreras marknaden och aktörernas samspel. 

                                                 

1 High Voltage Direct Current 
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Figur 2 Elmarknadens uppbyggnad [10, anpassad bild] 

 

De vikta pilarna representerar flödet av fysisk el, vilken matas in i stam- eller 
regionnät av producenten för att sedan levereras till konsumenterna via 
region- eller lokalnät. De aktörer som är kopplade till nätet får betala en 
punkttariff för tillgången till nätet. De raka pilarna representerar det 
ekonomiska flödet för elen. Elhandelsföretagen kan antingen köpa el från den 
nordiska elbörsen eller direkt från producenterna. Bilaterala avtal mellan 
elproducenter och elhandelsföretag sker dock i mindre skala då merparten går 
genom Nord Pool. Slutligen säljer elhandelsföretagen vidare elektriciteten till 
konsumenterna.  

Nedan presenteras de olika aktörerna och deras roller. 

2.3.1 Producenter och konsumenter 

Producenterna är de aktörer som äger kraftverken och förser marknaden med 
el. Den producerade elen säljs antingen till elbörsen, Nord Pool, eller i vissa 
fall bilateralt till storkunder.  

Konsumenterna motsvarar alla de som förbrukar den elektricitet som överförs 
via elnätet. Konsumenterna betalar dels en avgift till nätägarna för att ansluta 
till elnätet, dels betalar de för den elektricitet som de förbrukar. 

2.3.2 Elhandelsföretag 

Ett elhandelsföretag kan ha rollen som antingen återförsäljare, balansansvarig 
eller både och. Som elleverantör köper företaget in el och levererar det till 
konsumenterna. Som balansansvarig har företaget ekonomiskt ansvar för att 
den el som elhandelsföretaget säljer motsvarar den köpta kvantiteten. 

Återförsäljare 
En återförsäljare, eller elleverantör som det också kallas, är en aktör som 
köper elektricitet från en balansansvarig och säljer vidare till konsumenterna. 
En återförsäljare förbrukar alltså inte elektriciteten själv utan agerar endast 
som en mellanhand. Denna roll är viktig på grund av att många konsumenter 
är för små för att själva handla direkt från producenterna eller elbörsen. 
Återförsäljaren tar då på sig en del av risken genom att erbjuda 
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konsumenterna fasta priser under en längre tid än under en handelsperiod. 
Återförsäljarna kan ha egen produktion, men det finns även oberoende 
återförsäljare som endast innehar rollen som mellanhand.   

Balansansvarig  
Den balansansvariga är ansvarig för den ekonomiska justeringen så att den el 
som elleverantören säljer till sina konsumenter motsvarar den el som 
elleverantören har köpt. Detta är viktigt eftersom att varken konsumenter eller 
producenter på förhand kan veta exakt hur mycket de kommer att konsumera 
respektive producera under en viss period. Detta måste därför korrigeras i 
efterhand så att aktörerna betalar eller får betalt för rätt kvantitet. För att bli 
balansansvarig krävs att ett avtal ingås med systemoperatören [11].  

2.3.3 Nätägare 

Nätägaren är, som namnet antyder, den som äger nätet. Nätägaren är ansvarig 
för överföringen av elektricitet från producenterna till konsumenterna. Inom 
deras ansvarsområde ingår också underhåll och eventuell utbyggnad av nätet. 
Det är alltså till denna som de aktörer som vill ansluta sig till nätet måste 
betala punkttariff. Nätägaren måste även köpa el för att täcka 
överföringsförluster i nätet.  

2.3.4 Systemoperatör 

Systemoperatörens huvudsakliga uppgift är att ansvara för att den momentana 
balansen mellan produktion och konsumtion upprätthålls. Detta är alltså en 
rent teknisk funktion, såsom den balansansvariga är ansvarig för den 
ekonomiska justeringen är systemoperatören ansvarig för den tekniska 
justeringen. För att kunna reglera elektriciteten i systemet köper 
systemoperatören reglerkraft. Systemoperatören kan också ansvara för 
efterhandshandeln, det vill säga då avvikelsen mellan aktörernas handel och 
faktisk inmatad och utmatad energi korrigeras [11].  

Systemoperatören är även ansvarig för att hantera flaskhalsar i nätet. Det är 
därför en fördel om systemoperatören och nätägaren är samma aktör eftersom 
att kostnader för hantering av flaskhalsar samt utbyggnad av näten lättare kan 
synkroniseras.  
 

2.4 Handelsperioder och marknadsplatser 
Den momentana produktionen och konsumtionen måste hela tiden vara i 
jämvikt. Men det är omöjligt för parterna att på förhand veta exakt hur 
mycket elektricitet de kommer att ta ut respektive stoppa in i nätet under en 
viss handelsperiod. I ett försök att jämna ut eventuella avvikelser är elhandeln 
uppdelad i olika handelsperioder. Dessa är förhandshandel, realtidshandel och 
efterhandshandel och beskrivs närmare nedan samt i figur 3 där en 
översiktsbild över de olika handelsperioderna presenteras [19].  
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Figur 3 Tidsspann för handelsperioderna [10] 

2.4.1 Förhandshandel  

Förhandshandeln inkluderar all handel som sker innan en viss handelsperiod. 
Under förhandshandeln har aktörerna möjlighet att köpa och sälja den mängd 
el de uppskattas behöva. Förhandshandel kan ske på antingen elbörsen, Nord 
Pool, då inom elspotmarknaden eller Elbasmarknaden, eller bilateralt mellan 
olika aktörer. Handelsplatserna för fysisk elhandel beskrivs mer utförligt 
nedan. 

Utöver den fysiska handeln råder även finansiell handel som har som uppgift 
att sälja finansiella kontrakt för att erbjuda prissäkringar mot framtida 
prisändringar.  

Elspotmarknad 
På elspotmarknaden sker handel med fysisk el för varje timme under en 24-
timmarsperiod då alla köp- och säljbud förväntas komma in senast klockan 12 
dagen innan. Antingen kan bud lämnas för varje handelsperiod, vilket i 
Norden innebär varje timme, eller så kan blockbud lämnas, vilket gäller över 
flera handelsperioder. Ett blockbud kan dock inte styckas upp i flera perioder 
utan måste då bli antaget i sin helhet. Det finns även möjlighet att lämna 
flexibla timbud där kvantitet och bud är givet, men timmen är flexibel. Då 
antas buden under timmen med det högsta priset förutsatt att priset är högre 
än gränsen som är satt i budet [19].  

Elspotpriset bestäms efter tillgången på utbud och efterfrågan. När samtliga 
bud har levererats dagen innan skapar Nord Pool en prisstege med kvantitet 
och pris, dels för köpbuden och dels för säljbuden. Genom att skapa ett 
priskryss erhålls pris och kvantitet för varje timme, vilket illustreras i figur 4 
nedan [10].  
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Figur 4 Princip för prisbildning på spotmarknaden [10] 
 

Denna prismekanism anpassar flödet av energi mellan aktörerna. Detta kallas 
också systempriset och är ett pris där faktiskt överföringskapaciteten i näten 
inte har tagits i beräknande. Vid överbelastningar finns det olika metoder 
såsom mothandel eller olika areapriser, vilket ger prisberäkningen en något 
annorlunda karaktär [19].  

Elbasmarknad 
Elbas står för ”Electrical Balance Adjustment Service” och är den marknad 
som tillhandahåller kontinuerlig elhandel dygnet runt. De handlade 
produkterna på Elbas är en timme långa elkontrakt samt blockbud som täcker 
fler timmar. 

Eftersom att bud på elspotmarknaden måste läggas senast 12-36 timmar innan 
den faktiska drifttimmen kan det uppstå behov av att sälja eller köpa el mellan 
det att elspotmarknaden stänger och handelstimmen börjar. Det är denna 
lucka som elbasmarknaden har som funktion att fylla och kan ses som en 
eftermarknad till elspotmarknaden. Elbas står till förfogande med möjligheten 
till elhandel som längst från slutet på dagen och upptill en timme innan den 
aktuella drifttimmen. Elbas är därför tillgängligt för handel 24 timmar om 
dygnet. Aktörerna på Elbas är producenter, distributörer, industrier samt 
mäklare och marknaden öppen för aktörer i Finland, Sverige, Danmark och 
Tyskland [17].  

Elbas kan användas för prisskydd och är fördelaktigt vid antingen positiv 
obalans då det är uppreglering eller vid negativ obalans då det är 
nedreglering, detta för att sträva efter ett mer fördelaktigt pris genom att få 
mer betalt eller få betala mindre än spotpriset. Generellt kan det vara 
fördelaktigt att lägga in bud på Elbas om det efter elspothandeln, men innan 
drifttimmen finns indikationer på en risk för obalans [19].  

Bilateral handel 
Förutom att handla på elbörsen finns möjligheten att handla bilateralt. Med 
detta menas att två aktörer handlar direkt med varandra, istället för via 
elbörsen. Detta kan dock vara svårare att genomföra då aktörerna själva måste 
finna en motpart som är villig att tillhandahålla eller köpa den önskade 
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kvantiteten av el. Viss säkerhet försvinner även eftersom det inte finns en 
mäklare som garanterar motpartens betalningskapacitet.  

2.4.2 Realtidshandel  

Med realtidshandel menas all handel som sker under den pågående 
handelsperioden. Denna handel måste ha systemoperatören som den ena 
parten, eftersom all handel mellan balansansvariga är låst innan timstart. 
Denna handel är särskilt viktig för systemoperatören, eftersom denne ansvarar 
för att säkerställa den momentana balansen mellan produktion och 
konsumtion. Syftet med realtidshandeln är med andra ord främst att hantera 
skillnader mellan dessa. Realtidshandel kan utformas på olika sätt, där en 
reglermarknad tillämpas i Sverige.  

På reglermarknaden kan bud på upp- och nedreglering lämnas som antas 
enligt en prisstege. Det finns olika typer av reglersystem varav primär- och 
framförallt sekundärreglering kommer att förklaras mer ingående i kapitel 4.  

2.4.3 Efterhandshandel 

Efter handelsperioden sammanställer systemoperatören åt de balansansvariga 
hur mycket elektricitet som varje aktör faktiskt handlade eller sålde. 
Skillnaderna mellan såld kvantitet under förhands- och realtidshandeln och 
hur mycket som verkligen producerats eller konsumerats jämnas ut 
ekonomiskt i efterhand så att varje aktör verkligen betalar eller får betalt för 
rätt kvantitet. Detta kan prissättas med antingen marginalpriser eller 
genomsnittspriser. Med marginalprissättning menas att priset motsvarar 
kostnaden för att producera ytterligare en MW, med den energikälla som 
ligger på marginalen. Med genomsnittsprissättning bestäms priset istället 
efter genomsnittspriset.  

Förutom marginalprissättning och genomsnittsprissättning görs även en 
skillnad mellan ett- respektive tvåprissystem. Vid tvåprissystem ges olika 
priser för negativ och positiv obalans, medan aktörer i marknader med en-
prissystem får samma pris oavsett riktning i obalans. 

I Sverige tillämpas marginalprissättning med tvåprissystem. Detta är ett 
politiskt beslut för att uppmuntra att aktörer upprätthåller balansen mellan 
såld el och verklig produktion. Genom att tillämpa tvåprissystem hindras 
aktörerna att erhålla vinst genom obalans. Prismekanismen vid obalans vid 
upp- respektive nedreglering beskrivs närmare nedan [11].  

Uppreglering 
Positiv obalans: får betalt efter spotpris 
Negativ obalans: får betala efter uppregleringspris [26] 
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Figur 5 Efterhandshandel vid uppregleringspris 

 

Nedreglering 
Positiv obalans: får betalt efter nedregleringspris 
Negativ obalans: får betala efter spotpris [26] 

 
Figur 6 Efterhandshandel vid nedregleringspris 

 
Från och med den 1 januari 2009 ska en harmonisering av reglerna inom 
Norden ske där enprissystem ska gälla för förbrukning och tvåprissystem för 
produktion [5]. 

2.5 Vattenfall AB 
I samband med den svenska avregleringen av elmarknaden ombildades 
Statens Vattenfallsverk år 1992 till Vattenfall AB och i samband med detta 
bildades även det statliga affärsverket SvK. Som en förberedelse inför en 
avreglering av elmarknaden. fördelades verksamheten så att ägandet och 
driften av transmissionssystemet överfördes till SvK medan produktionen, 
försäljningen samt de regionala och lokala näten stannade inom Vattenfall. I 
och med avregleringen förlorade sedan Vattenfall det monopol som de haft 
och företaget försattes i en konkurrensutsatt situation [1].  

Vattenfall är den största elproducenten i Norden och svarar idag för 46 
procent av den svenska elproduktionen och ungefär en femtedel av nordens 
totala elproduktion. Sedan millennieskiftet har Vattenfall, efter två större 
förvärv, även verksamhet i Tyskland och Polen [13]. Företaget bedriver 
verksamhet i samtliga delar av värdekedjan och Vattenfall Nordens 
verksamhetsområden är uppdelade efter områdena produktion, distribution, 
försäljning, värme och tjänster [22].  
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Den största delen av Vattenfalls produktionen består av kärnkraft, vattenkraft 
och kolkraft, där de termiska kraftverken främst är placerade utanför Sverige. 
Vattenfall äger 112 vattenkraftstationer i Norden, varav de flesta finns i 
Sverige och Danmark från sommaren 2006, samt några i Finland [21]. Nedan 
presenteras en tabell över Vattenfall Nordens elproduktion år 2006. 

 
Tabell 2. Vattenfall Nordens elproduktion [14] 

 

 

Inom affärsområdet Elproduktion finns flera avdelningar av vilka 
Produktionsledning Norden (PD) är en del. PD är bland annat ansvariga för 
att leverera reglerbud till SvK. I övrigt ansvarar PD för att optimera 
användningen av produktionsportföljen, både på kort och lång sikt samt att 
samordna produktionsplaneringen och portföljförvaltningen. 
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3 Produktionsplanering av vattenkraft 
Detta kapitel syftar till att ge en översikt över vattenkraften med dess 
ingående parametrar. Förståelse av dessa är betydande då regleringar främst 
sker med vattenkraft. Kapitlet avser också att beskriva produktionsplanering 
och viktiga områden inom detta som är viktiga vid modelleringen av 
reglerbud.  

Kapitlet inleds med avsnitt 3.1 som behandlar produktionsplanering. Där 
definieras och beskrivs aspekter som bör tas i beaktande vid planering av 
elproduktion med vattenkraftverk. Avsnitten är uppdelade i 
planeringshorisonter, elkonsumtion, vattenföring, hydrologiska kopplingar 
mellan kraftverk i samma älv samt vattenvärdet. Vidare behandlas 
vattenkraften i avsnitt 3.2, som ger bakgrundsinformation om vattenkraften 
och beskriver parametrar som påverkar elproduktionen. Det som diskuteras är 
förhållandet mellan tappning och produktion, verkningsgrader, magasin och 
fallhöjder. Dessa parametrar kommer att ligga till grund för stora delar av 
modellen.  
 

3.1 Produktionsplanering  

3.1.1 Planeringshorisonter   

För en optimal användning av kraftverk krävs produktionsplanering. En 
planering kan ha flera olika syften beroende på vad den avser. Generellt görs 
en åtskillnad mellan långtidsplanering och korttidsplanering. Dessa 
presenteras nedan. 

Långtidsplanering 
Med långtidsplanering menas ofta säsongsplanering eller flerårsplanering. 
Eftersom perspektivet i långtidsplaneringar är längre än i korttidsplaneringar 
medför det att de ingående parametrarna är okända och att flera olika 
händelseutvecklingar vad gäller pris och vattentillgång är möjliga. Detta leder 
till att beräkningar av detta slag framförallt utgörs av en stokastisk 
representation.  

Långtidsplaneringar används vid beräkningar på hur driften ska optimeras ur 
ett längre perspektiv. Ur detta perspektiv blir aspekten med vattenkraft något 
annorlunda från energislag såsom värmekraft. Vid värmekraft produceras 
maximal kapacitet då priset överstiger den rörliga kostnaden och producerar 
minimalt eller ingen när priset är lägre. Bränslet kan närmast betraktas som en 
oändlig resurs då det endast behöver införskaffas mer då bränslet är slut. Men 
i vattenkraft kan inte mer bränsle köpas, utan vattnet är en ändlig resurs. Detta 
ställer höga krav på planering av vattnet och långtidsplaneringen syftar just 
till att maximera intäkterna av denna ändliga och osäkra resurs.  Som 
hjälpmedel och styrning i planeringen används vattenvärdet, vilket kan 
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motsvaras av kostnaden för den alternativa produktion som en ytterligare 
kvantitet vatten kan ersätta. Vattenvärdet beskrivs ytterligare i avsnitt 3.1.5.  

Det är under säsongsplaneringen som det bestäms om och hur magasinen ska 
tömmas. Exempelvis är det vanligt att magasinen körs ned under vintern, för 
att undvika att spilla vatten när vårfloden kommer och magasinen fylls upp 
igen. Planeringen bygger på framtida prisprognoser som är beroende av utbud 
och efterfrågan. På vintern då temperaturen är låg ökar nämligen efterfrågan, 
vilket ökar priserna, eftersom att dyrare produktionsanläggningar måste 
användas. Försäljning av el sker gärna vid höga elpriser, men när det gäller 
vattenkraft måste en jämförelse göras mellan inkomsten av att sälja vatten nu 
jämfört med att spara det till senare. När dyrare energislag, såsom kolkraft 
behövs ökar priset och marginalinkomsten för vattenkraften ökar [15].  

Förutom säsongsplanering kan även flerårsplanering göras. Flerårsplanering 
görs framförallt för att planera driften i de större magasinen, så kallade 
flerårsmagasin för att optimera skillnaden mellan våtår, normalår och torrår.  

Korttidsplanering 
Med korttidsplanering avses vanligtvis en tidshorisont mellan en vecka och 
en dag, där planeringen ofta sker per timme. Korttidsplaneringen är en 
detaljerad plan för hur mycket som ska produceras i varje kraftverk under 
varje drifttimme. Under korttidsplaneringen bestäms också hur mycket som 
ska säljas eller köpas på elbörsen. Vanligtvis görs en veckoplanering som 
sedan uppdateras allteftersom att driften ändras och noggrannare 
uppskattningar på värden kan ges. Eftersom att korttidsplaneringen endast 
avser den närmaste tiden antas parametrarna vara kända.  

Det är utifrån denna planering som en avvikelse kommer att ske i och med 
sekundärregleringen.  

3.1.2 Variation av elkonsumtion 

Sveriges elkonsumtion varierar, framförallt med avseende på årstid och tid på 
dygnet. Eftersom att konsumtionen är kraftigt beroende av temperaturen, 
varierar elkonsumtionen mellan vinter- och sommarhalvåret, då hög 
förbrukning infaller under vintern.  

Förutom årsvariationen varierar även förbrukningen beroende på veckodag 
och tid på dygnet. Som ses i figur 7 är förbrukningen betydligt högre under de 
aktiva timmarna, medan den sjunker under nattetid då aktiviteten generellt 
minskar i arbetslivet och i hushållen. Även under helgdagarna, lördag och 
söndag sker en minskning i förbrukning, då industrier och företag ofta saknar 
eller har minskad aktivitet.   
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Figur 7 Variation av konsumtionen på vecko- och dygnsbasis [18] 

 

Variationen i konsumtion påverkar elpriset och då också den kortsiktiga 
produktionsplaneringen. Exempelvis under natten då förbrukningen är låg är 
även elpriset lågt. Under denna period kan det vara fördelaktigt att spara 
vatten tills på dagen då elpriserna är högre.  

3.1.3 Vattenföring  

Eftersom att vattnet i magasinen är en ändlig resurs har vattenföringen stor 
verkan på produktionsplaneringen och påverkar särskilt Sveriges produktion 
då landet har en övervägande del vattenkraft jämfört med andra energislag. 
Dock är vattentillgången över året ojämn, generellt är det mycket regn under 
hösten och isbildning under vintern för att sedan följas av vårflod då snön 
smälter. Denna ojämnhet i vattenföringen innebär ett behov av 
produktionsplanering för att optimera produktionen. Dels för att spara vatten 
till perioder med högre konsumtion eller minskad produktion, det vill säga då 
elpriset är högt, dels för att anpassa magasinsnivåerna för att förhindra att 
fastställda vattendomar bryts [26].  

Under vårfloden är tillrinningen mångdubbelt större än under resten av året 
och det är i princip omöjligt för de tillgängliga turbinerna att utnyttja allt. För 
att kunna ta till vara på vårfloden och om möjligt undvika spill är det vanligt 
att magasinen är tomma strax innan vårfloden. Däremot under vintern, då 
efterfrågan är som störst är också tillrinningen vanligtvis mycket låg. Därför 
är det viktigt att spara vatten från de vattenrika perioderna, det vill säga under 
våren och hösten [26].  

3.1.4 Hydrologisk koppling 

I en älv finns flera kraftverk och flera magasin som tillsammans är 
sammankopplade. Driften måste samordnas mellan dessa kraftverk för att de 
tillsammans ska utnyttja vattnet så effektivt som möjligt. Detta är viktigt vid 
driftplaneringen, både för att undvika spill i kraftverken, men också för att 
kunna producera effektivt i varje kraftverk. 
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För att undvika spill eller att överskrida vattendomar behöver 
magasinsnivåerna beaktas. Magasinen är beroende av vattenflödet i älven och 
kan uttryckas enligt följande [11]: 
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tiM ,   = innehåll i magasin i vid slutet av timme t  

tiQ ,    = tappning genom kraftstation i under timme t 

tiS ,     = spill förbi kraftstation i under timme t  

tiV ,     = tillrinning till magasin i under timme t  

iΚ     = mängden av index för kraftverk direkt uppströms kraftverk i 

ij,τ  = gångtid för vattnet mellan kraftverk j och det närmaste nedströms 

liggande kraftverk i  
 
Gångtiden, τ är den tid det tar för vattnet att färdas från en kraftstation till 
nästa kraftverk. Denna är beroende av faktorer såsom fallhöjd och vattenflöde 
och varierar enligt en förhållandevis komplicerad funktion. Oftast antas dock 
gångtiden vara konstant, vilket medför att tappningen kan beräknas enligt 
formel 3.2 [11]:  
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jh    = antal timmar efter kraftverk j 

jm   = antal minuter efter kraftverk j 
 
På grund av den hydrologiska kopplingen kan det vara fördelaktigt att tappa 
mer än önskat, eller till och med spilla vatten i ett uppströms kraftverk till 
fördel för nedströms kraftverk. Detta gäller särskilt då ett kraftverks 
tappningskapacitet bildar en flaskhals i älven.  

Vattenregleringsföretagen 
I älvar finns det vanligtvis flera ägare till olika kraftverk i samma älv. Detta 
innebär att producenterna inte allena kan planera tappningen eftersom att 
produktionen är beroende av de andra ägarna. I Sverige finns därför 
vattenregleringsföretagen som ägs av samtliga elproducenter i respektive älv, 
vars uppgift är att fördela tappningen i älven. Detta är viktigt för att 
producenterna ska kunna planera, dels för att anpassa driften till framtida 
elpriser, men också för att producera på hög verkningsgrad samt undvika 
spill.  
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Enligt lag måste tappningen samordnas om fler än två ägare är verksamma i 
samma älv. De som är ansvariga för regleringen av vattnet är 
Vattenregleringsföretagen och svarar för vattenhanteringen i Skellefteälven, 
Umeälven, Ångermanälven, Indalsälven, Ljungan, Ljusnan och Dalälven 
[23].  
 
Hur fördelningen rent praktiskt fungerar kommer inte att diskuteras i detalj i 
denna rapport men förenklat får samtliga producenter i en älv, under fyra 
perioder per dygn,2 begära en önskad tappning i älvens tappningspunkt. När 
samtliga önskemål har inkommit beräknas en jämkad tappning som är den 
tappning som måste gå genom tappningspunkten under varje period. Ett 
företag som önskar mer än de andra aktörerna kommer att få mellanskillnaden 
ersatt av andra elbolag i samma älv som önskade mindre än den jämkade 
tappningen. Det sker då ett kraftbyte dem emellan. Kraftbytet avser då effekt 
istället för tappning och är alltså beroende av fallhöjden. Dock förväntas 
kraftbytena jämnas ut under en bestämd period [28].  
 
Som exempel kan nämnas Umeälven där det endast finns två ägare, Vattenfall 
och E. On. Om båda aktörerna önskar samma kvantitet motsvarar önskningen 
den jämkade tappningen och inget kraftbyte kommer att ske. Men om det ena 
företaget skulle ha önskat mer än det andra skulle den jämkade tappningen ha 
hamnat emellan de önskade tappningarna och ett kraftbyte utförs [26].  

3.1.5 Vattenvärde  

Vattenvärde är värdet på sparat vatten som finns i magasinen. Eftersom att det 
alltid sker en avvägning mellan att sälja el ur vattenkraftverket nu eller att 
spara det till en senare tidpunkt, kommer vattenvärdet att påverka priset för 
reglerkraften. Det framtida värdet på vattnet kommer nämligen att påverka 
hur mycket producenten vill ha betalt för det i dagsläget. Om förväntningar 
exempelvis finns att priset på el kommer att öka i framtiden kommer 
vattenvärdet öka och producenten kräver mer betalt för reglerkraften. Denna 
kostnad motsvarar alternativkostnaden för att spara vattnet jämfört med att 
sälja det omgående. Värdet på sparat vatten kan generellt beräknas enligt 
följande formel [11]:  
 
 

∑
Μ∈

=
ij

jTifii MMB γλ ,)(    
(3.3) 

 
 

iB      = värde på sparat vatten i kraftverk i 

iΜ     = mängden av index för samtliga kraftverk nedströms magasin i  
(inklusive kraftverket, i självt) 

                                                 

2  De fyra perioderna sträcker sig mellan kl. 00-06, 06-12, 12-18 och 18-24 
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TiM , = innehåll i magasin i efter planeringsperiodens slut 

fλ     = förväntat framtida elpris 

jγ      = produktionsekvivalenten i kraftverk j 
 

3.2 Vattenkraft  
Vattenkraften svarar för ungefär 46 procent av den svenska elproduktionen 
och i Sverige finns det omkring 1800 vattenkraftverk av varierande storlek. 
Bland dessa är Vattenfall ägare till ungefär 100 kraftverk där de största av 
dem är placerade i Luleälven, Skellefteälven, Umeälven, Ångermanälven, 
Indalsälven, Gimån, Dalälven och Göta älv. Förutom dessa har Vattenfall 
även ett antal mindre kraftverk i södra Sverige [21]. Många av företagets 
kraftverk har dock produktion av en större storleksordning, vilket medför att 
de tillsammans svarar för ungefär 50 procent av Sveriges totala 
vattenkraftsproduktion [26].  

Vattenkraft producerar el genom att utnyttja potentialen i höjdskillnaden 
mellan den övre och den undre vattenytan. Elektrisk energi skapas genom att 
vatten färdas genom en turbin som i sin tur driver en generator. Ofta finns ett 
magasin över inloppstunneln och efter turbinen finns en utloppstunnel. En 
schematisk bild över viktiga ingående delar i ett vattenkraftverk redovisas i 
figur 8 nedan. 

 
Figur 8 Schematisk bild över ett vattenkraftverk [7] 
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Vattenkraftverk har generellt mycket låga rörliga produktionskostnader. Start 
av ett vattenkraftverk kostar också mindre än ett termiskt kraftverk, detta på 
grund av att ett termiskt kräver kostsamt bränsle vid starten. Förutom de låga 
produktionskostnaderna innehar vattenkraften även fördelen med en mycket 
flexibel produktion vilket medför att vattenkraften utgör ett lämplig alternativ 
för sekundärreglering. Vid reglering av produktionen behöver endast 
öppningen i dammarna ändras, vilket är en relativt enkel och snabb procedur 
jämfört med i termiska kraftverk och kärnkraftverk. Även det faktum att 
vatten kan sparas i tiden gör vattnet intressant att reglera på [11]. 

Vattenkraftverk kan delas in i reglerbara kraftverk och strömkraftverk. Ett 
reglerkraftverk har ett tillhörande magasin uppströms, vilket ger möjligheten 
att reglera produktionen. I motsats till dessa finns strömkraftverk, vilket är 
kraftverk som saknar ett eget magasin och kan alltså inte påverka vattenflödet 
genom kraftverket. Detta innebär att produktionen är beroende av det 
vattenflöde som strömmar igenom aggregatet samt installerad effekt och 
aktuell tillgänglighet [11].  

3.2.1 Tappning och produktion  

Den producerade effekten i vattenkraftverk beror bland annat på fallhöjden, 
tappningen och verkningsgraden enligt formel 3.4 [6].  
 
 

ρη ⋅⋅⋅⋅= HQgP tot     (3.4) 
 
 
g      = jordaccelerationen, 9,82 m2/s 
Q      = tappning  
H     = fallhöjd  

totη   = verkningsgrad3  
• = densitet  
 
Formel 3.4 beskriver sambandet mellan elproduktionen, tappningen och 
fallhöjden som en olinjär funktion, men kan med fördel approximeras till en 
linjär eller styckvis linjär funktion för att användas i linjära beräkningar.  

I verkligheten varierar fallhöjden beroende på magasinsinnehållet, vilket 
innebär att fallhöjden och produktionen vid en konstant tappning, minskar vid 
tömning av magasinet. Fallhöjdens påverkan är dock förhållandevis liten 
jämfört med tappningen. Om fallhöjden försummas kan sambandet beräknas 
som kvoten mellan elproduktionen och tappningen. Detta benämns som 
produktionsekvivalenten, γ [11].  
 

                                                 

3 Med verkningsgrad menas här den totala verkningsgraden innefattande turbinens, generatorns 
och eventuellt även växelns och transformatorns verkningsgrader. 
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Q
QPQ )()( =γ

    (3.5) 
 
 

)(Qγ   = produktionsekvivalent  
)(QP  = elproduktion som funktion av tappningen  

Q         = tappning  
 

Beräkningar för styckvis linjära modeller för vattenkraftverk kan göras enligt 
olika principer beroende på syftet med beräkningen. Vid optimeringsproblem, 
där målet är att optimera driften, eftersträvas tappningar med maximal 
verkningsgrad. Ur detta perspektiv delas tappningen upp i olika intervall där 
brytpunkterna med fördel placeras vid de lokalt bästa verkningsgradpunkterna 
samt vid den maximala tappningen. Utifrån detta perspektiv kan 
produktionsekvivalenten för respektive segment beräknas. Eftersom att den 
marginella produktionsekvivalenten är konstant inom det egna segmentet kan 
funktionen delas upp. Vid beräkningar med segment mellan tappningen 
används den marginella produktionsekvivalenten och motsvaras av 
lutningarna inom segmenten. Den marginella produktionsekvivalenten 
beräknas enligt följande [11]:  
 
 

dQ
QdP )(

=μ  MWh/TE    (3.6) 

 
 
Den totala produktionen i ett kraftverk kan då betecknas enligt formel 3.7 
[10]. i figur 9 visas även produktionen i ett vattenkraftverk enligt den 
ovanstående beskrivningen av en styckvis linjär modell. De röda linjerna 
representerar de marginella produktionsekvivalenterna för respektive 
segment. 
 
 

∑
=
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1
,,., μ     (3.7) 

 
 

tiP .   = elproduktion i kraftverk i under timme t 

ji,μ   = marginell produktionsekvivalent för kraftverk i, segment j 

tjiQ ,,  = tappning i kraftverk i, segment j, timme t 
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Figur 9 En styckvis linjär modell av elproduktionen beräknat med segmentdelning 

 
Då syftet med beräkningarna skiljer sig från utpräglade 
optimeringsberäkningar kan istället diskreta värden för ett specifikt aggregats 
tappning och korrelerade produktion användas. Med hjälp av dessa värden 
kan diskreta punkter tillsammans skapa en styckvis linjär funktion där 
punkterna bildar en kurva. Detta illustreras nedan där tabell 3 visar diskreta 
värden för produktionen och motsvarande tappning. Till höger om tabellen 
visas punkterna som tillsammans skapar en styckvis linjär funktion över 
produktionen som funktion av tappningen. Punkterna utgör här brytpunkterna 
i funktionen.  

Tabell 3. Styckvis linjär funktion av produktionen som funktion av tappningen 

Figur 10 En styckvis linjär modell av elproduktionen 
beräknat med diskreta punkter 
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3.2.2 Verkningsgrad  

Verkningsgraden i ett vattenkraftverk är ett mått på hur mycket energi som 
erhålls i förhållande till inmatad tappning. Vattenkraften har vanligtvis en 
verkningsgrad runt 90-95 procent, vilket är relativt högt jämfört med övriga 
kraftverk. Som jämförelse kan nämnas kärnkraften med en verkningsgrad på 
ungefär 33 procent [26].  
 
Verkningsgraden i vattenkraftverk beror på tekniska data för aggregatet, 
fallhöjden, tillopps- och avloppstunnlar samt tappningen. Ekvation 3.4, som 
finns representerad i ovanstående avsnitt, är endast en förenkling av 
produktionen och det måste därför tas i beaktande att en ändrad tappning även 
påverkar verkningsgraden, vilket i sin tur påverkar utvunnen effekt. Exempel 
på hur verkningsgraden varierar med tappningen redovisas i figur 11. 
Karaktäristiken på verkningsgradkurvan för kraftverk kan dock variera något 
beroende på tekniska data.  
 

 
Figur 11 Verkningsgrad i ett vattenkraftverk med ett aggregat [26] 

 
Det finns olika varianter av verkningsgrader som används vid olika syften, 
nedan beskrivs begreppen relativ verkningsgrad och marginell verkningsgrad 
närmare. 

Relativ verkningsgrad  
Relativ verkningsgrad är ett mått på hur mycket produktion som fås ut vid en 
viss tappning i förhållande till vad som är maximalt möjligt i kraftverket. Den 
relativa verkningsgraden beräknas som kvoten mellan 
produktionsekvivalenten och den maximala produktionsekvivalenten [11].  
 
 

maxγ
γη =relativ

    (3.8) 
 
 

relativη = relativ verkningsgrad 
γ           = produktionsekvivalent 
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maxγ    = maximal produktionsekvivalent 

Marginell verkningsgrad 
Den marginella verkningsgraden är ett mått på hur mycket verkningsgraden 
ändras vid ökad eller minskad tappning. Detta kommer att vara ytterst 
relevant för arbetet då det är genom den marginella verkningsgraden som 
kostnaden för ändrad produktion kommer erhållas. Den marginella 
verkningsgraden motsvarar med andra ord med vilken verkningsgrad som en 
mer eller en mindre MW kan produceras.  

3.2.3 Magasin 

Det finns både kraftverk med och utan magasin för vattenlagring, varav 
kraftverk med avsaknad av ett eget magasin benämns som strömkraftverk. Ett 
magasin är fördelaktigt för att framförallt kunna planera driften, genom att 
spara vatten till perioder då elpriset är högre. Det finns olika storlekar på 
magasinen, vilket ger dem olika optimala användningsområden. Magasin kan 
delas upp i framförallt korttidsmagasin, säsongsmagasin och flerårsmagasin, 
då korttidsmagasin vanligtvis avser en tidshorisont på en dag upp till en 
vecka.  
 
Magasin är inte bara till fördel vid vanlig produktionsplanering, utan är också 
viktigt för att kunna erbjuda reglerkraft. Utan ett magasin är produktionen 
beroende av ett vattenflöde som kraftverket inte själv kan påverka. Den enda 
möjligheten till reglering är i sådana fall att spilla vid nedreglering, men detta 
kan då bli dyrt eftersom vatten slängs bort, jämfört med i ett vanligt kraftverk 
där vattnet istället kan sparas i magasinet vid en nedreglering.  

Vattendomar 
I och med att vattenkraftverk i älvar och dalgångar eller sjöars utlopp 
uppfördes uppstod en reglering av vattendragens flöde. Detta ledde till 
påverkan vid framförallt vattenytan, men också i grundvattnet där bland annat 
förutsättningarna för fisklivet har ändrats och påverkat småskalsfiskarnas 
ekonomiska förhållanden [13].  

De påtalade negativa effekterna har lett till vattendomar som styr den översta 
och den understa vattennivån som är tillåten i olika vattendrag. Dessa kan 
variera under året beroende på säsongsbetingade krav utifrån befolkningen i 
älvområdet. Under exempelvis sommaren önskas ofta höga vattennivåer av 
både estetiska och praktiska skäl, då de som bor i området har önskemål om 
en naturskön älv och möjligheten att bada från bryggan. I icke-bebyggda 
områden tillåts ofta en större höjdvariation eftersom att påverkan av minskad 
estetik inte är lika påtaglig. Vattendomar är viktiga att ta hänsyn till vid 
modellering av vattenkraftverk för att förhindra att nivån överskrids.  

Förutom krav på den övre och den undre vattenytan finns det i vissa kraftverk 
även begränsningar angående hur fort magasinsnivån får ändras. Vid 
exempelvis för snabb nivåminskning finns en risk att kanterna i älven rasar 
[26].  
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3.2.4 Fallhöjd  

Fallhöjden representerar avståndet mellan kraftverkets övre och nedre 
vattenyta, vilka även förkortas som ÖVY och NVY. Fallhöjden avgör 
potentialskillnaden, ju högre fallhöjd, desto högre potential.  

Fallhöjden antas i formel 3.5 till 3.8 vara konstant, detta för att underlätta 
beräkningarna. I verkligheten ändras fallhöjden successivt med 
magasinsnivåerna, det vill säga indirekt som en funktion av differensen 
mellan magasinets tillrinning, tappning och spill. Eftersom att 
verkningsgraden är beroende av fallhöjden innebär detta att även 
verkningsgradkurvorna ändras i och med en ändrad fallhöjd.  

För att utnyttja hela fallhöjden är det viktigt att föra fram den övre vattenytan 
till aggregatet. Detta måsta ibland göras på konstgjord väg och vattnet kan då 
ledas fram på många olika sätt, såsom via kanaler, rännor, tuber eller tunnlar. 
Men en ökad fallhöjd innebär i princip alltid en förlängd vattenväg till och 
från turbinaggregatet i form av in- och utloppstunnlar. Detta är negativt då 
tunnlarna ger upphov till friktion framförallt genom sådant som krökar och 
sektionsändringar, vilket minskar verkningsgraden [8].  

För att öka fallhöjden har den gamla älvfåran i många kraftverk torrlagts. 
Istället leds vattnet genom in- och utloppstunnlar under marken. Dessa 
tunnlar ger dock upphov till en viss friktion. Som visas i figur 12 hade 
alternativet varit att bygga flera kraftverk längs älven för att kunna utnyttja 
hela fallhöjden, men resultatet hade då varit flera kraftverk för att erhålla 

Figur 12 Illustration av ökad fallhöjd med bergtunnel

samma fallhöjd som ett kraftverk under marken [8].  

 [8, anpassad bild] 
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4 Reglerkraft 

I detta kapitel beskrivs begreppet reglerkraft, det vill säga den kraft som 
syftar till att fysiskt reglera balansen mellan producerad och förbrukad 
elektricitet. I det första avsnittet, beskrivs primärregleringen översiktigt, detta 
för att ge läsaren ett helhetsperspektiv på reglerkraft i allmänhet. I det andra 
avsnittet, 4.2 behandlas sekundärregleringen, vilket är huvudområdet för 
rapporten. Avsnittet inleds med en beskrivning av syftet med 
sekundärregleringen, för att sedan redogöra för det regleravtal som finns 
mellan Vattenfall som balansansvarig och systemoperatören, SvK. Efteråt 
beskrivs också de nya kraven som SvK ställer på Vattenfalls reglerobjekt. I 
avsnittet beskrivs även de faktorer som är kostnadsbärare vid 
sekundärreglering, hur nuvarande budgivning är utformad samt hur 
prisbildningen ser ut på reglermarknaden.  

Kraftbalans i nätet 
Elektrisk energi kan inte lagras och för att alltid upprätthålla en balans mellan 
produktion och konsumtion finns olika reglersystem. Det nordiska elnätet är 
sammankopplat i ett synkront nät, vilket bland annat medför att frekvensen i 
hela systemet är lika. Frekvensen bör hållas relativs stabil och i det nordiska 
elnätet är målfrekvensen 50 Hz, vilket inte bör ha en avvikelse som överstiger 
0,1 Hz. 

Nord Pool antar bud för elektricitet för varje timme dagen innan den aktuella 
handelsdagen. Kvantiteten av den antagna elektriciteten beror på den 
förväntade konsumtionen hos aktörerna som lägger köpbuden. Men hur stor 
konsumtionen verkligen kommer att bli i varje tidpunkt är omöjlig att 
förutspå. I nätet måste balansen mellan produktion och konsumtion varje 
sekund vara lika, detta på grund av att elektrisk energi inte kan lagras.  För att 
jämna ut skillnaden mellan det antagna budet dagen innan och det faktiska 
behovet behövs reglerkraft. Detta görs i kort och i längre perspektiv, med så 
kallad primär- och sekundärreglering och kommer att beskrivas närmare 
nedan. Regleringar sker, som tidigare nämnts främst med vattenkraft, detta på 
grund av att vattenkraftens flexibla produktion [11].  
 

4.1 Primärreglering 
Primärregleringen är ett automatiskt reglersystem som inom några sekunder 
reagerar på differenser mellan produktion och konsumtion och används för att 
kontinuerligt hålla balansen mellan dessa. Obalanser ger upphov till ändringar 
i frekvensen vilka detekteras av vattenkraftverk utrustade med 
frekvensavkännande utrustning. Att systemet är frekvensstyrt medför att 
primärregleringen sköts gemensamt för varje synkront nät. I Norden finns en 
överenskommelse om hur mycket reglerkraft varje land är skyldigt att ha i 
beredskap för primärregleringen [26].  

Elektrisk energi kan visserligen inte lagras, men i systemet finns rörelseenergi 
lagrad i rotorerna som är kopplade till turbinaxlarna. Vid en ändring i last 
eller produktion tas eller ges elektrisk energi till systemet och rotorernas 
hastighet ändras. Detta påverkar i sin tur frekvensen i det synkrona nätet [11].  
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Om lasten exempelvis ökar innebär det att den uttagna effekten i nätet blir 
större. Detta får generatorerna i kraftverket att rotera långsammare. Den 
ökade förbrukningens tas då ur rörelseenergi i rotorerna, vilket i sin tur 
innebär att frekvensen sjunker. Resultatet blir att de reglerstyrkestyrda 
kraftverken som känner av frekvensändringen automatiskt ökar produktionen 
genom att öka tappningen. Produktionen fortsätter öka tills det återigen finns 
en balans mellan produktion och konsumtion. Nedan illustreras frekvensens 
ändring vid ett produktionsbortfall, alternativt en lastökning.  

Figur 13 Primärreglering [12] 
 

4.2 Sekundärreglering 
Sekundärregleringen är den reglering som tar vid först inom ett par minuter 
efter en ändring i last eller produktion. I norden sker detta manuellt av 
systemoperatören som önskar upp- eller nedreglering av de aktörer som har 
ingått balansantal med systemoperatören. Detta görs på reglermarknaden som 
beskrivs närmare nedan [10].  

4.2.1 Syfte med sekundärreglering 

Sekundärregleringen har framförallt syftet att: 
 

• återställa frekvensen 
• ersätta reservkraften 

 
Primärregleringen anpassar balansen mellan produktion och konsumtion och 
stabiliserar på så sätt frekvensen. Dock kan den inte återställa frekvensen, 
utan vid ett produktionsbortfall kommer frekvensen efter kompenseringen av 
primärreglering att vara lägre än det nominella värdet. Detta kan även ses i 
figur 13 där frekvensen visserligen är stabil, men lägre än innan störningen.  
 
Ett av sekundärregleringens viktigaste syften är därför att avlägsna avvikelsen 
från målfrekvensen genom att återställa den till det nominella värdet. Om 
frekvensen efter primärregleringen exempelvis har minskats till 49,9 Hz, 
önskar SvK upp produktionen, alternativt ned konsumtionen, så att 
frekvensen åter uppgår till 50 Hz.  
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Genom att återställa frekvensen blir ett annat syfte med sekundärreglering 
således också att ersätta den frekvensstyrda reservkraft som finns i systemet. 
Detta för att säkerställa tillgången av reservkraft vid eventuellt nytt behov av 
primärreglering. Som visas i figur 14 ökar produktionen ytterligare vid 
sekundärregleringen, så att produktionen är större än förbrukningen. Då den 
tillförda effekten är större än det som tas ut leder det till att reserverna fylls 
och frekvensen ökar för att återigen sluta upp på det nominella värdet [12].  

 

Figur 14 Frekvens och produktion vid reglering [12] 

 
Sekundärregleringen har även för avsikt att minska tidsavvikelsen, vilket 
främst är ett mått på kvalitetssäkring för att säkerställa att frekvensen håller 
rätt värden. Idag finns bestämmelser om en avvikelse på maximalt 20 
sekunder, men överskrids ändå ibland [26].  

4.2.2 Prisbildning för reglerkraft 

Balansansvariga skickar löpande in reglerbud avseende kvantitet och pris 
efter deras förmåga att ändra produktionen. Samtliga bud som kommer in till 
SvK varje timme organiseras tillsammans med de övriga systemoperatörerna 
i en gemensam nordisk reglerstege för att skapa ett upp- och ett 
nedregleringspris för varje timme. Vid behov avropas det mest fördelaktiga 
budet i pristurordning, dock görs undantag i budordningen vid händelse av 
överbelastningar i något snittområde.  

Vid slutet av varje drifttimme bestäms sedan upp- eller nedregleringspriset 
efter det hösta antagna budet vid uppreglering och det lägsta antagna budet 
vid nedreglering. Detta är sedan det pris som avses för samtliga som sålt 
reglerkraft under den avsedda drifttimmen. Vid en uppreglering ökar 
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producenten sin produktion och säljer in elen till SvK till ett 
uppregleringspris, medan producenten vid en nedreglering minskar sin 
produktion och istället köper motsvarande mängd elektriciteten från 
systemoperatören till ett nedregleringspris. I figur 15 visas budstegen med 
bud med olika pris och tillhörande kvantitet. Vid en reglering ges det 
reglerpris som korreleras till den behövda kvantiteten på reglerkraft [26].  

 

 
Figur 15 Prisstege vid reglerbud [10] 

4.2.3 Regleravtal mellan Vattenfall och SvK 

För att få vara en aktör på reglermarknaden krävs att ett balansavtal ingås 
med systemoperatören. Den 1 november 2007 ändrades SvK:s krav gentemot 
de balansansvariga angående hur reglerbuden ska anges.4 Vattenfall fick då 
dispens från balansavtalet vad gällande reglerobjekten på grund av att det 
ansågs tekniskt omöjligt att till det datumet uppnå kraven. Denna dispens 
upphör dock att gälla den 1 november 2008 [26].  

Innan det nya kravet har bud angetts med kvantiteter och priser per 
snittområde. Det nya avtalet kräver att buden måste läggas per reglerobjekt, 
där reglerobjekten är definierade enligt SvK och består av de kraftverk som är 
anslutna till samma inmatningspunkt.  

Krav på sekundärregleringsbud som Vattenfall måste följa blir således [7]: 

• Bud per reglerobjekt som är definierade efter inmatningspunkt  
• Minimum krav på en kvantitet på minst 10 MW per bud  
• Regleringen måste kunna aktiveras inom 10 minuter 

I Sverige sker ett nettoflöde av energi i riktning söderut och kan ibland 
överstiga transmissionskapaciteten i nätet, vilket ger upphov till flaskhalsar 
[10]. Bland annat på grund av flaskhalsar ökar behovet för SvK att ha vetskap 
om vart en reglering ska ske, varav kravet för reglerbud per reglerobjekt. 

                                                 

4 Relevant avsnitt ur regleravtalet som rör sekundärregleringen återfinns i bilaga B 
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Även det faktum att vindkraftsproduktionen ökar och skapar en större 
osäkerhet i tillgänglighet ställs större krav på detaljerade reglerbud. 
 
SvK har uppgett fem viktiga orsaker till att bud per reglerobjekt krävs [7]. 

- Med bud per reglerobjekt ges en omedelbar verifiering av avropat 
reglerobjekt. 

- SvK måste inte längre manuellt ange ett reglerobjekt per bud som avropas. 
Idag anges inte alltid ens på anmodan vilket reglerobjekt som regleringen 
ska avse varför SvK ibland tvingas till att välja ett objekt. Detta medför att 
underlaget för driftplaneringen blir undermåligt. Risken för felaktig 
angivelse minskar om den balansansvarige själv alltid anger relevant 
objekt. 

- Kontrollrumsarbetet kan effektiviseras med minskad administration. 

- Ett icke diskriminerande agerande i det operativa skedet kan garanteras. 

- På sikt kan antagning och aktivering av bud automatiseras. 

4.2.4 Kostnadsdrivare vid sekundärreglering 

Att reglera elproduktionen medför olika kostnader, vilka kommer att ha en 
stor påverkan på reglerbuden till SvK eftersom att kostnaden för såld el 
förutsätts täckas av inkomsten. Kostnader för sekundärreglering ur ett 
produktionsperspektiv berör i följande: 

• Kostnad för att inte producera på bästa verkningsgrad  

Vid en reglering ändras tappningen och då också verkningsgraden. 
Med ändrad verkningsgrad kommer i sin tur kostnaden för priset att 
påverkas.  

• Alternativkostnad för förbrukat vatten 

Det sker alltid en avvägning mellan att sälja vatten på reglermarknad 
jämfört med att spara vattnet för att sedan sälja det på spotmarknaden. 
Vilket beslut som tas är beroende av förväntningarna på det framtida 
elpriset. 

• Kostnader för att starta och stoppa aggregat 

Vid start och stop av aggregat uppstår alltid en kostnad. Dock kan det 
vid regleringar ofta utföras en förskjutning i start eller stopp för att 
undvika att en extra utgift tillkommer. 

• Slitage vid tappningar i extremlägen 

Vid produktion i extremlägen finns en risk för skador. Vid för låga 
tappningar uppstår vibrationer och resonans kan uppstå som skadar 
maskinerna. Vid för höga tappningar finns i motsats en risk för 
kavitation.  
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4.2.5 Nuvarande budgivning 

För Vattenfall innebär de nya reglerkraven att proceduren för hur företaget 
skapar reglerbud måste förändras. Eftersom att reglerbud idag läggs som ett 
totalt bud på priser och kvantiteter innebär det att kravet på beräkningarnas 
noggrannhet inte har varit av lika stor betydelse. Då olika alternativa 
kraftverk har ingått i ett enda bud ökar marginalerna eftersom att möjligheten 
att skaffa reglerkraft i något av kraftverken är relativt stor. När bud läggs per 
snittområde finns det i princip alltid reglerkraft att finna i något av 
kraftverken. Detta medför i sin tur att exakt vetskap om den faktiska 
reglerkapaciteten kan vara mindre. På Vattenfall har reglerbuden skapats mer 
eller mindre schablonmässigt utan direkt hänsyn till faktiska kostnader för 
reglering. [26]  

Med de nya kraven på reglerbud uppstår en rad svårigheter för Vattenfall. Att 
buden ska ges för varje specifikt reglerobjekt innebär i praktiken att ett 
reglerobjekt för Vattenfall i många fall endast består att ett enda kraftverk. 
Detta leder till ett ökat behov av mer detaljerad budgivning. Bland annat 
måste en noggrannare vetskap om faktisk reglerkapacitet i varje kraftverk 
bildas. Det kommer också att uppstå ett ökat behov av att mer noggrant 
beräkna kostnaderna för reglering, detta med syftet att skapa 
kostnadsbaserade bud.  
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5 Modellering och metod 

I detta kapitel beskrivs den arbetsmetod som har legat till grund för den 
utvecklade strategin för reglerbud. Både hur modellen är utformad och 
resonemang kring problemställningen kommer att presenteras.  

Första avsnittet utgörs av en presentation av det tillvägagångssätt som använts 
vid skapandet av strategin, det är också enligt denna uppdelning som 
modelleringen kommer att presenteras i resterande delar av kapitlet. I avsnitt 
5.2 redogörs för de egenskaper som utmärker olika reglerobjekt som 
Vattenfall äger. En presentation av rapportens kriterier på reglerobjekt att 
studera för att få en rättvisande bild av reglerobjekten av Vattenfalls 
maskinpark kommer också presenteras. Det är sedan utifrån dessa kriterier 
som objekten i fallstudien kommer att definieras. I avsnitt 5.3 presenteras 
vilka kostnadsdrivare som tas i beaktande i strategin. I nästföljande avsnittet 
beskrivs de beräkningar och antaganden som har gjorts för kraftverkens 
verkningsgrader. Däri ingår förklaringar av beräkningarna av den relativa 
verkningsgraden samt problematik kring sådant som fall med flera aggregat i 
drift, varierande verkningsgrad efter fallhöjden samt varierande 
verkningsgrad över året. I avsnitt 5.5 beskrivs resonemang kring beräkningar 
av kvantiteten på reglerbuden. I avsnitt 5.6 redovisas hur priset för 
reglerbuden beräknas. En förklaring av de ingående parametrarna i 
beräkningen, det vill säga vattenvärde och marginell verkningsgrad förklaras 
också. I avsnitt 5.7 redogörs för faktorer som begränsar buden. 
 

5.1 Tillvägagångssätt 
Vid utvecklingen av en strategi för reglerbud behöver olika aspekter beaktas. 
Dels finns krav från SvK, vilket även är själva upphovet till detta arbete. 
Dessutom finns det även olika driftdata som måste beaktas för att kunna 
utforma optimala reglerbud, det vill säga reglerbud som är anpassade efter 
såväl fysiska begränsningar som ekonomiska faktorer.  
 

 

Driftdata 
såsom… 
• Tekniska data för 

kraftverken 
• Hydrologiska kopplingar 
• Framtida elpriser 
 

Reglerbud 

SvK:s krav 

• Bud per 
reglerobjekt 

• Inom 10 min 
• Minst 10 MW

Strategi för 
reglerbud 

Figur 16 Strategimodell 
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I figur 17 presenteras det metodologiska angreppssätt som har tillämpats vid 
utvecklandet av strategin. Metoden i rapporten är beskrivet i samma ordning.  

 

Urval av 
reglerobjekt 

Kostnads-
drivare vid 
reglering 

Verknings-
gradskurvor 

Kvantitet på 
reglerbud 

Kostnad för 
reglerbud Begränsningar i 

budstegen 
 

Figur 17 Metodologisk arbetsmetod 
 

Urval av reglerobjekt; Olika kriterier som är utmärkande för de, av SvK, 
definierade reglerobjekten i Vattenfalls maskinpark presenteras här. Med 
detta avses framförallt sammansättningen av kraftverk i reglerobjekten samt 
speciell karaktäristik i kraftverken som kan komma att ha betydelse för 
reglering i respektive reglerobjekt.  
 

Kostnadsdrivare vid reglering; Det övergripande syftet med arbetet är att 
utveckla en metod för att skapa sekundärregleringsbud till SvK. För att göra 
detta måste därför utredas vad som utgör kostnader vid reglering. Det är dessa 
som budpriset vid reglerbud måste täcka. De två huvudsakliga 
kostnadsdrivarna och de som kommer att beaktas i rapporten är 
verkningsgradsförändring och vattenvärde.  
 

Verkningsgradkurvor; En av de huvudsakliga kostnaderna som undersöks i 
rapporten är kostnaden för ändrad verkningsgrad och diskuteras i detta 
avsnitt.  
 

Kvantitet på reglerbud; Kvantiteten på buden måste definieras. Dessa utgår 
till stor del från planerad tappning och kapacitetsbegränsningar. Vid 
bestämmande av reglersteg behöver verkningsgradskurvorna beaktas för att 
kunna utföra en optimal fördelning.  
 

Kostnad för reglerbud; När kvantiteten på buden är bestämda beräknas 
priset för dessa med hänseende till verkningsgrad och vattenvärde. 
 

Begränsningar i budstegen; Olika begränsningar inkluderas i programmet, 
detta för att undvika att skapa ologiska eller oönskade bud. 
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5.2 Urval av reglerobjekt  
SvK som ställer krav på att bud ska ges per reglerobjekt har definierat 
reglerobjekten utifrån inmatningspunkt. En lista över vilka kraftverk som 
ingår i de olika reglerobjekten har tilldelats Vattenfall. Dessa presenteras i 
Bilaga D. 

I Vattenfalls fördefinierade reglerobjekt finns det både reglerobjekt som 
endast består av ett kraftverk och reglerobjekt som är sammansatt av flera 
kraftverk. Förutom detta kan kombinationer ske med kraftverk som har ett 
eller flera aggregat där aggregaten dessutom kan vara av samma eller 
liknande karaktär. Vidare har Vattenfall både strömkraftverk och vanliga 
kraftverk som i sin tur har magasin av varierande storlek. 

I rapporten har ett urval av objekt valts ut av vilka strategin bygger på. De 
objekt som använts har valts ut med utgångspunkt i Vattenfalls reglerobjekt 
och deras olika egenskaper. Detta för att med ett minimalt antal objekt 
inkludera merparten av de scenarier och svårigheter som kan uppstå vid en 
verklig utveckling av en reglerbudstege och för att eftersträva att strategin i så 
stor utsträckning som möjligt ska motsvara Vattenfalls verkliga 
förutsättningar. Nedan presenteras de kriterier som i rapporten har ställs på 
objekt som ska användas för att modellen ska ge en rättvisande bild av 
verkligheten. 

 
För att korrekt spegla verkligheten kräver modellen minst ett 
reglerobjekt som: 

• endast består av ett kraftverk 
• består av flera kraftverk längs en älvsträcka 
• är bestående av kraftverk med endast ett aggregat 
• är bestående av kraftverk med flera aggregat 
 

Genom att både inkludera reglerobjekt bestående av ett respektive flera 
kraftverk inkluderas både det minst komplicerade fallet då ett enskilt 
kraftverk utgör hela reglerobjektet och problematiken med hydrologiska 
kopplingar och försvårade magasinsbegränsningar inom samma objekt.  

Genom att beakta både kraftverk med ett eller flera aggregat uppkommer 
ytterligare svårigheter bland annat eftersom att olika aggregat kan ge 
ytterligare upphov till variationer på tappningsfördelning. 
 

5.3 Kostnadsdrivare vid reglering 
För att beräkna hur mycket som bör regleras samt vilket budpris som bör 
sättas till den bestämda kvantiteten krävs att kostnader för regleringen först 
identifieras.  
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I avsnitt 4.2.3 presenterades de kostnader som är förenade med ändrad 
produktion. Nedan ges en presentation av de kostnader som är inkluderade, 
respektive exkluderade ur strategin. 

Kostnadsdrivare som beaktas i strategin 
- Kostnad för att producera på ändrad verkningsgrad 

Kostnader uppstår vid en avvikelse från planerad körning till en tappning 
med sämre eller bättre verkningsgrad. En ändrad verkningsgrad ger i sig 
upphov till en kostnad eftersom att det vid en lägre verkningsgrad inte 
tillförs lika mycket el för samma mängd vatten.  

- Alternativkostnaden för förbrukat vatten 

Förbrukning av vatten i magasinet kan ses som en kostnad. Vid reglerbud 
uppstår alltid en avvägning mellan att sälja vattnet nu på reglermarknaden 
jämfört med att vänta och sälja den på spotmarknaden i ett senare skede 
då elpriserna kan ha kommit att öka.  

 
I arbetet kommer endast dessa två parametrar att beaktas. Den första punkten 
kommer att behandlas i och med studier av verkningsgradkurvor, medan den 
andra punkten tas hänsyn till genom inkludering av vattenvärdet i 
beräkningarna för reglerpriset.  

Även om vattenkraften är relativt lätt att variera och har låga 
produktionskostnader måste hänsyn tas till att dess ”bränsle” är begränsat i 
magasinen och även ytterligare med vattendomar. Detta innebär bland annat 
att det ofta eftersträvas att köra kraftverket vid den tappning där 
verkningsgraden är bäst eller att sälja vattnet under en period då priset på el är 
högt.  

Kostnadsdrivare som utgår ur strategin 
- Kostnaden för att starta och stoppa aggregat  

Eftersom att avgränsningen på arbetet endast avser bud på en variation av 
tappning ingår inte kostnader för start och stopp av kraftverk. 

- Slitage 

Vid mycket låg eller hög tappning kan det uppstå skador på aggregatet. 
Vid låga verkningsgrader uppstår vibrationer och vid hög produktion 
under en längre period kan kavitation uppstå och skada löphjulet. Vid 
reglerbud sker dock den ändrade produktionen endast under en begränsad 
period. Utöver detta begränsas buden så att sådana extremlägen i 
produktion, varken upp eller ned, ska kunna uppstå. På grund av detta tas 
ingen hänsyn till slitage på kraftverket i samband med reglering. Däremot 
kommer bud i sådana driftsområden inte tas med. 
 
Inte heller kostnader för slitage på aggregaten vid regleringar kommer att 
beaktas. Detta framförallt eftersom att slitage inte uppskattas uppstå vid 
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en ändring som sekundärregleringen ger upphov till. Slitage uppstår 
snarare som ett resultat av frekvensregleringen då aggregatet regleras mer 
kontinuerligt [26].  
 

5.4 Verkningsgradskurvor vid beräkningar 
För att beräkna prisändringen vid en ändring i tappning används den relativa 
verkningsgraden, som alltså speglar de tekniska data som finns för kraftverket 
och innebär att beräkningar inte behöver utföras på samtliga data om 
verkningsgraden istället används. 

Den relativa verkningsgraden används bland annat för att senare kunna 
beräkna den marginella verkningsgraden. För att få vetskap om hur 
verkningsgraden kommer att förändras behöver verkningsgraderna i de olika 
tappningslägena först vara känd. Nedan kommer beskrivning ges för 
beräkningar av den relativa verkningsgraden. I avsnittet behandlas även de 
antaganden och resonemang som förts vid problematik kring exempelvis flera 
aggregat i ett kraftverk eller verkningsgradens påverkan av fallhöjden.  

5.4.1 Beräkning av relativ verkningsgrad 

Beräkning av den relativa verkningsgraden vid olika tappningar är nödvändig 
vid förståelsen för hur kostnaden påverkas vid en ändring i tappning. 

För varje kraftverk har tabeller innehållande diskreta data erhållits med 
relationen mellan tappning, Q och produktion, P. I tabell 4 visas tappningen 
och den produktion som korreleras till tappningen. Med hjälp av dessa värden 
har produktionsekvivalenten beräknats genom formel 3.5. Exempel för 
beräkningarna för ett aggregat visas bredvid tabellen. När 
produktionsekvivalenten är beräknad för samtliga av de värden som erhållits 
kan den relativa verkningsgraden beräknas genom formel 3.8 då varje punkts 
respektive produktionsekvivalent divideras med den maximala 
produktionsekvivalenten för aggregatet. I tabell 4 är den tappning som ger 
maximal produktionsekvivalent gulmarkerad.  
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Tabell 4. Tekniska data för ett vattenkraftverk 
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maxγ = maximal produktionsekvivalent 

 
 

Samma beräkningar har sedan utförts för samtliga tappningar och samtliga 
kraftverk. För de värden som är placerade mellan de givna värdena har 
verkningsgraden beräknats genom linjär interpolation. 

5.4.2 Verkningsgrad vid flera aggregat 

Det är inte ovanligt att vattenkraftverk består av flera aggregat. Ofta är dessa 
aggregat av liknande karaktär, men när ett av aggregaten exempelvis är 
installerat i efterhand kan det leda till skillnader avseende dess 
produktionskapacitet och verkningsgrad.  

I rapporten har kraftverk med olika respektive liknande verkningsgradskurvor 
hanterats olika. Detta för att anpassa strategin efter de olika förutsättningarna 
som fallen innebär. Då aggregaten har olika karakteristik på 
verkningsgradskurvorna tas hänsyn till vattenfördelningen mellan aggregaten 
för att skapa en gemensam verkningsgradskurva. Då verkningsgradskurvorna 
kan uppskattas som lika antas vattenföringen mellan aggregaten vara lika. 
Detta antagande har sin utgångspunkt i att det vid lika aggregat ges en 
ungefär jämn fördelning [26]. Dessa fall är endast intressanta då flera 
aggregat är i drift samtidigt redan innan en eventuell reglering eftersom att 
aggregat inte antas sättas på eller stängas av.   
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Identifiering av liknande verkningsgradskurvor  

I detta avsnitt beskrivs hur bedömningen för huruvida verkningsgradskurvor 
är lika eller inte har gjorts. Även antaganden och beräkningar som utförts vid 
liknande respektive icke liknande verkningsgradskurvor beskrivs.  

Karakteristiken på verkningsgradskurvorna har använts för att minska antalet 
reglerbud. I kraftverk med flera aggregat är det inte ovanligt att aggregaten är 
byggda samtidigt, är av samma storlek och har samma fallhöjd. I dessa fall är 
även verkningsgraderna lika, vilket innebär att deras bud, både vad gäller 
kvantitet och pris kommer att motsvara varandra. Dessa approximeras vara 
identiska och betraktas endast som ett reglerbud, dock med dess sammansatta 
totala kvantitet. Detta för att skapa överskådliga resultat med ett fåtal antal 
steg och endast låta priset vara den styrande faktorn för reglerbuden.  

För att avgöra om två verkningsgradkurvor ska antas lika har värdena 
jämförts utifrån antagandet att endast ett av aggregaten körs i taget. Det är 
dock sällan som verkningsgradskurvorna är helt identiska, utan små 
variationer har förekommit. I rapporten har framförallt tre avvikelser 
försummats vilket har lett till att verkningsgradskurvorna har antagits som 
lika:  

• En variation mellan verkningsgraden på endast några procentenheter  

• En mindre variation på den installerade effekten 

• Variation på verkningsgradskurvan vid låga tappningar 

 
En variation på endast några procentenheter; I rapporten bortses de fall 
där de relativa verkningsgradskurvorna skiljer sig åt med endast ett par 
procentenheter. Några procentenheters skillnad på verkningsgraden ändrar 
inte priset betydligt, vilket framgår av beräkningar av priset beräknad för 
varje enskild verkningsgradskurva.5 Dock bör verkningsgradstopparna ligga 
vid ungefär motsvarande tappning eftersom att det är en av de mest önskvärda 
tappningspunkterna. Om verkningsgradstoppen skulle korreleras vid olika 
tappningar för olika aggregat skulle det innebära att en ökad tappning nära 
verkningsgradstoppen skulle medföra en verkningsgradsökning i det ena 
kraftverket och en minskning i verkningsgrad i det andra. Kraftverk med stora 
skillnader i tappning för verkningsgradstoppar bör inte uppskattas som 
likvärdiga.  

En mindre variation på den installerade effekten; Även fall då ett aggregat 
har större installerad effekt har bortsetts. Detta på grund av att en mindre 
variation i installerad effekt inte påverkar budet i någon större utsträckning. 
Olika installerad effekt kan bortses eftersom att det då oftast endast rör sig 
om en variation på installerad effekt på några MW.  

                                                 

5 I Vattenfalls maskinpark förhåller sig kraftverken så att liknande kraftverk har näst intill identiska 
verkningsgradskurvor, medan de övriga skiljer sig tydligt. 
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Variation på verkningsgradskurvan vid låga tappningar; Vid olika 
verkningsgrad vid låga tappningar förväntas det inte påverka budet eftersom 
att regleringar inte förväntas nå så låga verkningsgrader. [26] 

I figur 18 visas verkningsgradskurvor för tre olika aggregat i ett av 
Vattenfalls vattenkraftverk. Kraftverket består av tre aggregat varav deras 
verkningsgrader är beräknade oberoende av de övriga aggregaten, det vill 
säga då endast ett kraftverk i taget är i drift. I bilden illustreras samtliga fall 
av de ovan beskrivna förenklingarna. Verkningsgraderna skiljer sig åt med 
någon procentenhet, G3 har lite större installerad effekt än de övriga 
aggregaten och verkningsgraden skiljer sig markant för G1 vid låga 
tappningar. Dessa aggregat uppskattas ändå ha liknande verkningsgradkurvor. 

 

Figur 18 Relativ verkningsgrad vid flera aggregat då endast ett aggregat körs i taget  
 

Kraftverk med aggregat med olika verkningsgradkurvor 

Att kraftverk har olika karakteristik på verkningsgradkurvorna beror ofta på 
att de är byggda vid olika tidpunkter då det nya aggregatet är uppbyggt på 
nyare teknik. I dessa fall är det inte möjligt att anta att verkningsgraderna är 
lika för aggregaten eftersom att de då skulle uppge helt olika optimala 
reglersteg samt ge upphov till olika kostnader.  

Då verkningsgradkurvorna inte är lika bör värden över vattenfördelningen 
mellan aggregaten användas.6 Från Vattenfall har värden för 
tappningsfördelningen mellan aggregat givits utifrån en totaltappning. Vid en 
reglering kan därför den gemensamma verkningsgradskurvan användas. 

I tabell 5 nedan ges värden då endast aggregat 1 eller aggregat 2 är i drift 
samt då båda aggregaten är i drift samtidigt. Genom att addera tappningen 

                                                 

6 Värdena erhölls ur SOPT-tabeller från Vattenfall som är tabeller med värden för tappning och 
produktion för respektive aggregat i Vattenfalls maskinpark. 
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och produktionen för båda aggregaten kan en gemensam verkningsgradskurva 
beräknas enligt samma procedur som beskrivits i avsnitt 5.4.1. Tabell 5 
illustreras också i figur 19. 

Tabell 5. Tappning i aggregat 1 respektive aggregat 2 då endast ett aggregat körs samt då 
båda aggregaten körs samtidigt 
 

 
 

 
Figur 19 Relativ verkningsgrad för aggregat 1 och 2 när endast ett av den körs, samt då båda körs 

samtidigt 
 
 
Kraftverk med aggregat med liknande 
verkningsgradkurvor 

Aggregat med verkningsgradskurvor med liknande karakteristik har antagits 
vara identiska. Genom att näst intill lika verkningsgradskurvor antas vara lika 
medför det ett minskat antal reglerbud där produktionen multipliceras med 
antalet aggregat jämfört med om endast ett aggregat hade körts. 
Verkningsgradskurvan vid drift av ett respektive två aggregat visas i figur 20.  
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Figur 20 Relativ verkningsgrad för ett aggregat respektive två 

aggregat då aggregaten är lika [26] 
 

Denna distinktion har gjorts med syftet att förenkla modellen. I kraftverk med 
flera aggregat skulle det ge upphov till en rad olika verkningsgradskurvor 
enligt varje möjlig kombination av aggregat. Genom att istället anta att 
liknande verkningsgradskurvor är identiska och endast göra ett lika stort 
tillägg av produktion för varje extra aggregat som är i drift så fås ändå relativt 
rättvisande värden. Vid en verklig modell bör dock den verkliga 
vattenfördelningen mellan aggregaten beaktas för att ge ännu noggrannare 
resultat. 

Detta sätt att använda verkningsgraden ger inte exakta resultat eftersom att 
två aggregat som körs samtidigt inte ger upphov till samma produktion som 
om varje aggregat hade körts för sig. Detta beror på förluster som uppstår då 
flera aggregat är i drift samtidigt. Ett exempel är ett kraftverk där tappningen 
med den bästa verkningsgraden är vid 115 m3/s per aggregat, men med två 
aggregat i drift samtidigt ligger den tappning vid bästa verkningsgrad totalt på 
220 m3/s och med tre aggregat i drift så är den bästa tappningen vid 325 m3/s 
för alla tre aggregaten tillsammans. Det innebär att tre aggregat ger en lägre 
tappning per aggregat än om bara ett aggregat skulle vara i drift. Det samma 
uppstår avseende den maximala produktionen, där summan av de tre 
aggregatens enskilda produktion är mer än den faktiska produktionen om alla 
aggregaten är i drift. Detta beror på friktionsförluster i utsläppstunneln. Vid 
överjordsstationer är skillnaden vanligtvis betydligt mindre, men dessa 
friktioner kan uppstå av två olika orsaker. Det ena är friktionsförluster på 
grund av långa tunnlar, det andra beror på en låg fallhöjd. Som ses i figur 21, 
a minskar verkningsgraden med ökad tappning när flera aggregat är i drift, 
vilket beror på ökad friktion. Kraftverket i figur 21, b är visserligen en 
överjordstation, men friktionerna påverkar ändå procentuellt mycket eftersom 
att älven är trång. I figur 21 visar karakteristiken för verkningsgradskurvorna 
vid långa tunnlar respektive låg fallhöjd.  
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a) Kraftverk med långa tunnlar  b) Kraftverk med låg fallhöjd  

 

Figur 21 Verkningsgradsändring på grund av flera aggregat  
 

Denna approximation antas trots friktionsförlusterna vara tillförlitlig. Med 
antagandet att aggregat med liknande verkningsgradkurvor tappar lika mycket 
då flera aggregat är i drift7 jämfördes produktionen då endast ett kraftverk var 
i drift med en situation då två eller flera aggregat var i drift samtidigt. I 
kraftverket, som beskrevs ovan har varje aggregat enskilt en bästa 
verkningsgrad vid 115 m3/s, men om två aggregat är i drift uppgår den bästa 
tappningen till 220 m3/s, vilket innebär att varje aggregat då enskild står för 
110 m3/s.  

Denna tappningsskillnad jämförs sedan i verkningsgradskurvan för att 
undersöka hur stor effektförsämringen är. Detta innebär att om den felaktiga 
produktionsberäkningen nästan ligger på samma verkningsgrad så antas 
felmarginalen vara försumbar. Oftast är verkningsgradkurvorna relativt flacka 
vid tappningar med höga verkningsgrader, vilket har resulterat i att den 
tappningsminskning som uppstår endast ger upphov till en försumbar 
verkningsgradsförsämring. Detta gäller både för undersökningar vid maximal 
tappning och vid bästa tappningspunkt. I samtliga kraftverk som har legat till 
grund för modellen har verkningsgraden uppskattats vara försumbar.  

Nedan presenteras den relativa verkningsgraden för kraftverket då endast ett 
aggregat är i drift samtidigt. Som illustreras utgör en tappningsminskning 
motsvarande 5 m3/s i samtliga kraftverk en nästintill obetydlig 
verkningsgradsminskning.  

                                                 

7 Bakgrunden till antagandet finns beskrivet i stycke 6.5.1 
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Figur 22 Relation mellan ändring i tappning och ändrad verkningsgrad  

5.4.4 Verkningsgrad vid olika fallhöjder 

I de data över tappning och produktion som erhållits fanns värden för flera 
olika fallhöjder. Verkningsgraden är visserligen en funktion av fallhöjd, 
tillopps- och avloppstunnel, samt tekniska data för aggregatet, men som 
beskrevs i avsnitt 3.2.1 kan fallhöjden försummas [11]. En avgränsning som 
har gjorts i arbetat är därför att endast räkna på en yta per station.  

För att minska antalet beräkningar har den fallhöjd som låg närmast 
medelvärdet av dem data som fanns använts. Detta gäller för kraftverk med 
små skillnader i verkningsgrad som funktion av fallhöjden. 

Vid vissa kraftverk varierar dock verkningsgraden markant beroende på den 
aktuella fallhöjden. En stor variation på ytan kan antingen vara i meter över 
havet eller procentuellt. I kraftverk med stor procentuell skillnad i 
verkningsgrad har en approximation som beskrivits ovan förefallit 
missvisande. Istället antas den högsta fallhöjden, detta på grund av Vattenfall 
vid stora skillnader generellt strävar efter en så hög fallhöjd som möjligt. 
Vattnet sparas alltså i magasinet för att hålla den en hög fallhöjd och vid en 
planerad tömning av magasinet, exempelvis innan vårflod, görs detta på 
mycket kort tid, då kraftverket körs på full effekt. På så vis erhålls en hög 
fallhöjd under hela drifttiden, förutom i slutet av säsongen inför 
vårflodstappningen [26].  

Ett exempel på variation på verkningsgrad i förhållande till fallhöjd redovisas 
i figur 23. Som ses i figur 23, a är verkningsgraden i princip oförändrad trots 
en stor ändring i fallhöjd, där används medelvärdet. I figur 23, b däremot 
skiljer sig verkningsgraden avsevärt med fallhöjden. 
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a) Stor skillnad avseende meter över havet b) Stor procentuell skillnad 

 

Figur 23 Relativ verkningsgrad med olika fallhöjder [26] 
 

5.4.5 Verkningsgrad över året 

Ibland kan verkningsgradskurvorna variera över året. Detta på grund av att 
isbildning sker på vintern. I rapporten betraktas endast sommarfall, men det 
bör i verkligheten även beaktas hur verkningsgradskurvan ser ut på vintern.  

 

5.5  Kvantitet av reglerbud 
Kvantiteterna av reglerbuden har beräknats utifrån olika reglersteg. I detta 
avsnitt beskrivs hur definitionen av reglerstegen är skapad.  

5.5.1 Reglersteg med avseende på tappning, Q 

Kvantiteten på reglerbuden beror till stor del på den planerade tappningen, 
men planerade tappningen kan dock variera. Generellt kan tre olika startlägen 
antas, vilka påverkar reglerstegen på olika sätt. Den planerade tappningen kan 
antingen ligga på mindre än bästa tappningspunkt, på bästa tappningspunkt 
eller över bästa tappningspunkt. De tre olika fallen som kan uppstå illustreras 
i figur 24. 

   1)                2)  
bästplan QQ η<

bästplan QQ η=                3)   
bästplan QQ η>

 

 Figur 24 Olika planerad tappning 
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Antal reglersteg 
I denna modell beräknas för varje aggregat två uppregleringsbud och två 
nedregleringsbud. Visserligen skulle reglerbud för exempelvis varje MW 
kunna beräknas, något som skulle bidra till extremt detaljerade bud, men en 
bedömning har varit att det skulle ge för många bud med för små skillnader 
på kvantitet och pris för att vara intressant. Valet av två upp- och två 
nedregleringsbud har bedömts vara ett rimligt antal för att påvisa intressanta 
skillnader. De specifika steg som tagits har även valts med syftet att skapa 
relevanta bud.  

Genom att endast ta två steg upp och två steg ner leder det till att vissa bud 
som annars hade kunnat vara intressanta riskerar att inte bjudas ut. Det sker 
alltid en avvägning mellan överskådlighet med få bud och att ha många bud, 
och verkligen få in alla möjligheter. I en riktig modell skulle dock något fler 
bud vara lämpligt för att ge mer detaljerade bud [26].  

Definition av reglersteg 
Hur stora reglerstegen är, eller hur de ska definieras är dels bestämt med 
hänsyn till att skapa intressanta reglerbud ur ett ekonomiskt perspektiv, men i 
denna rapport även för att ge en indikation på hur reglerbuden kan komma att 
se ut.  
 
- Reglersteg till maximal och minsta tappning 
 
I samtliga fall valdes att maximal uppreglering skulle uppgå till maximal 
tappning, Qmax. Orsaken till detta var framförallt att reglerpriset vid 
installerad effekt var av intresse för PD [26]. Den total nedregleringen 
definieras till tappningen där verkningsgraden motsvarar den relativa 
verkningsgraden vid maximal tappning. Detta för att det med tanke på 
kurvornas karakteristik var den bästa lösningen, då kurvornas lutning vid 
sidorna om bästa tappningspunkt är relativt jämna. Orsaken till att inte skapa 
ett reglerbud med tappning till den verkliga minimitappningen är att det 
bedöms vara ovanligt samt att det skapar ofördelaktiga budpriser [26].  
 

 
Figur 25 Maximal och minsta tappning vid reglering 

 
 
Andra möjligheter som gräns för minsta tappningen vid nedreglering var att 
reglera lika mycket ner som upp i tappning eller produktion. Denna lösning är 
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dock beroende av planerad tappning till stor del. Om planerad tappning ligger 
relativt nära maximal tappning skulle det innebära att en motsvarande 
minskning i tappning eller produktion inte ens skulle nå bästa 
tappningspunkt, vilket medför att många intressanta bud utgår.    
 
En ytterligare möjlighet vid val av minsta tappning vid reglering skulle vara 
att definiera gränsen som tappningen där den relativa verkningsgraden 
exempelvis upp går till 85 procent. Beräkningar med minsta tappning vid 85 
procent av relativ verkningsgrad visar att skillnaden i resultat jämfört med 
metoden som valdes blir begränsad. Dock valdes den förstnämnda metoden 
med motiveringen att skapa mer översiktliga resultat då upp och nedreglering 
är relativt jämna. 
 
- Delreglersteg 
 
Eftersom att den planerade tappningen kan ha olika lägen påverkar det vilket 
reglersteg som är optimalt och vilka steg som bör tas kommer alltså att 
variera. I rapporten har bestämts att om tappningen med bästa verkningsgrad 
måste passeras, ska första steget tas till tappningen med bästa verkningsgrad. 
Annars ska stegen vara hälften till maximal eller minimitappning för 
regleringar. Orsaken till detta är att det vid en uppreglering är mest intressant 
att reglera till tappningar med bästa verkningsgrad eftersom att det skapar 
billigast bud. Ett billigt bud är positivt ur två hänseenden, dels eftersom att 
det ökar chanserna att budet faktiskt blir antaget och dels eftersom att vinsten 
blir större om produktionskostnaden är låg eftersom att marginalprissättning 
tillämpas. Om bästa verkningsgrad inte behöver passeras från planerad 
tappning komponeras istället delsteget som hälften av tappningsökningen till 
maximal eller minimitappning vid regleringar, detta för att kunna ge en 
indikation om reglerbudens karaktär och skapa jämna steg. I bilaga G kan 
utförligare beräkningar som gjorts i VBA och Excel utläsas. 
 
En annan lösning hade även kunnat vara att definiera halva steget efter 
verkningsgraden istället för tappningen. Enligt beräkningar innebär det ingen 
påtaglig påverkan på resultatet.  
 
För de olika fallen innebär detta: 
 
Tabell 6. Reglersteg beroende på planerad tappning 
 

 
Max 

uppreglering Del uppreglering 
Max 

nedreglering Del nedreglering 

Fall 1 till Qmax till Q(ηbästa) till Qmin till nedreglmax /2 

Fall 2 till Qmax till uppreglmax /2 till Qmin till nedreglmax /2 

Fall 3 till Qmax till uppreglmax /2 till Qmin till Q(ηbästa) 
 
 

Den ovanstående tabellen illustreras i figur 26. 
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  1)                2)  
bästplan QQ η<

bästplan QQ η=                3)   
bästplan QQ η>

 

Figur 26 Reglersteg utifrån planerad tappning 

 
Ett antagande har gjorts att i de fall då planerad tappning ligger nära den bästa 
verkningsgraden anses kraftverket ha en tappning som motsvarar det bästa 
läget. I modellen har en 1 procents avvikelse i verkningsgrad från den bästa 
verkningsgraden använts. Detta antagande är gjort för att undvika för små bud 
samt för att undvika att stegen blir ojämna, då modellen endast tar två steg 
upp och två steg ner leder det till att det första steget skulle bli mycket litet 
och det andra mycket stort.  

Då planerad tappning ligger i extremlägen görs vissa undantag, dels om 
kraftverket inte är i drift görs ingen reglering alls. Om planerad tappning 
ligger på eller nära maximal tappning kan ingen ytterligare uppreglering 
göras samt om den planerade tappningen ligger på rapportens definierade 
tappningsminimum eller under det görs ingen nedreglering. Övriga 
beräkningar för reglersteg fortskrider som normalt. 

De olika reglerstegen är beräknade så att det första steget är ett bud och nästa 
steg utgår från steg ett. Det första steget är alltid kostnadsmässigt mer 
fördelaktigt, vilket gör att det alltid kommer att bli antaget först. Om steg två 
sedan blir antaget medför det att den totalt utbjudna kvantiteten är såld. Om 
steg två hade antagits vara den totala uppregleringen skulle mer el säljas än 
vad som är möjligt. 

 
Figur 27 Reglersteg utifrån planerad tappning 
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5.5.2 Reglersteg i effekt, P 

När regleringen i tappning har bestämts, måste regleringen beräknas i effekt. 
Detta eftersom att buden ska anges i effekt, medan regleringen beräknas som 
tappning. För att räkna om detta används det värde på produktionen som 
korrelerar med tappningen.  

Den erhållna datan är endast diskreta värden för tappningen i steg om 10 m3/s. 
Om den planerade tappningen ligger mellan dessa värden beräknas 
produktionen genom linjär interpolation. Interpolationen sker då mellan 
närmast givna data i förhållande till planerad tappning. Detta illustreras i figur 
28.  

 
Figur 28 Korrelation mellan tappning och produktion 

 

5.6 Kostnad för reglering 
I arbetet avses endast direkta rörliga produktionskostnader för drift av 
kraftverken. Fasta kostnader påverkar inte reglerbuden eftersom att kostnaden 
ändå uppstår och bortses därför. Inte heller kostnaden för start och stopp 
kommer att inkluderas eftersom att arbetet bortser från detta. Budpriserna ska 
ha ska alltså endast täcka den marginella produktionskostnaden.  

Som nämnts tidigare är de två kostnadsdrivarna vid en reglering av aggregat i 
drift vattenvärdet och verkningsgradsändringen. Dessa diskuteras nedan för 
att sedan visa på beräkningar för priset på reglerbuden. 

5.6.1 Vattenvärde 

Vid regleringar sker alltid en avvägning mellan att sälja vattnet på 
reglermarknaden nu eller vänta och senare sälja det till spotpris. Detta på 
grund av att det alltid finns en osäkerhet i framtida elpriser. För att kunna 
beräkna kostnaden för reglerbud behövs därför veta hur mycket vattnet är värt 
idag och vad det kommer att vara värt i framtiden, det vill säga 
alternativkostnaden. Detta kan ses som vattenvärdet. 

Vattenvärdet är viktigt att ha kännedom om för att kunna utföra en optimal 
produktionsplanering. Om indikationer tyder på att priset inom en snar 
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framtid kommer att öka är det mer kostnadseffektivt att spara vattnet till 
senare då elpriserna är högre. Vattenvärdet är således en av parametrarna som 
kommer att påverka priset vid en reglering eftersom att det motsvarar värdet 
av vattnet som ”förbrukas” vid ändrad produktion och är alltså en kostnad 
som ska täckas vid försäljning av vattenkraft.   

Vattenvärdet är i grunden en fråga om tillgång och efterfrågan och beror av 
en växelverkan mellan faktorer såsom förväntat framtida elpris, förväntad 
tillrinning, förväntad efterfrågan samt magasinsinnehåll. Beroende på hur 
mycket vatten som finns i magasinet i förhållande till vad efterfrågan 
förväntas bli kommer vattnet att vara värt olika mycket. Vid halvtomma 
magasin är vattnet generellt värt mer eftersom att ytterligare energibehov vid 
brist på vatten måste täckas av betydligt dyrare energislag som exempelvis 
kolkraft. Vattenvärdet beskriver på så sätt även den dyraste alternativa 
produktion som kan ersättas av en liten kvantitet extra vatten.  

Men eftersom att vattenvärdet påverkas av magasinsinnehållet innebär det 
indirekt att vattenvärdet ständigt varierar med magasinsinnehållet. Dock 
skulle en ändring av vattenvärde varje stund inte vara pragmatisk eller 
nödvändig och på Vattenfall bestäms vattenvärdet för varje vecka [26].  

I en älvslinga med flera kraftverk där det övre magasinet har betydligt större 
magasin än kraftverken nedströms bestäms i rapporten vattenvärdet efter det 
övre magasinet. Detta på grund av att det är i det stora, övre magasinet som 
vatten egentligen kan sparas, i ett större magasin planeras och sparas vatten 
över säsonger och kanske till och med år, medan det i mindre magasin 
planeras för kortare perspektiv. Dock kan det ibland ändå vara behövligt med 
ett nytt vattenvärde längre ned i älven om det längre ned finns ett nytt stort 
magasin eller om ett magasin längre ned måste tömmas på kort tid och kan då 
få ett lägre vattenvärde. Detta är dock inget som sker i och med ett avrop på 
reglermarknaden. 

5.6.2 Marginell verkningsgrad  

Den marginella verkningsgraden motsvaras av ändringen i verkningsgrad i 
och med produktion av en ytterligare eller en mindre MW. Den marginella 
verkningsgraden kan härledas ur formel 3.5 och 3.8 och presenteras nedan: 
 

12

1,12,2
arg

)()(
QQ
QQ relativrelativ

m −

⋅−⋅
=

ηη
η

  (5.1)
 

 
2Q  = tappningen vid reglering 

1Q  = planerad tappning 

2,relativη = relativ verkningsgrad vid tappning Q2 

1,relativη  = relativ verkningsgrad vid tappning Q1 
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I bilaga G visas de beräkningar som använts i Excel för att erhålla den 
marginella verkningsgraden.  

Vid det andra reglersteget, det vill säga reglering maximal tappning eller den 
definierade minimitappningen beräknas den marginella verkningsgraden 
utifrån den planerade punkten och inte från tappningen vid det första 
reglersteget, delsteget. Om det hade beräknats från delsteget hade priset blivit 
högre eftersom att skillnaden i verkningsgrad per MW hade varit större. I 
detta fall har en avvägning gjort över vad som ger mest riktigt bud och 
eftersom att om regleringssteg 2 blir antaget måste det indirekt innebära att 
även delsteget blev antaget eftersom att det första steget alltid har ett mer 
fördelaktigt budpris. Detta innebär i sin tur att regleringen egentligen alltid 
sker från planerad punkt och inte från den fiktiva punkten i delsteget.  

Genom att välja den billigare beräkningen sker även fördelar genom att 
chansen är större att det blir antaget. Eftersom att reglerpriset sätts efter 
marginalen, det vill säga det sista och minst fördelaktiga budet som blev 
antaget är det endast en fördel med billiga bud. Om betalning skulle ske enligt 
budpriset hade kanske den andra beräkningen varit att föredra.  

5.6.3 Beräkning av kostnad  

Kostnaden för att en reglering bestäms av värdet på vatten och den skillnaden 
i verkningsgrad. Kostnaden per MWh vid uppreglering kan beräknas enligt 
följande:  

arg

100

m
evattenvärdnadreglerkost

η
=    (5.2) 

argmη = marginell verkningsgrad 

Vid nedreglering beräknas istället kostanden enligt: 

100
argmevattenvärdnadreglerkost

η
=    (5.3) 

 
Det är denna kostnad som ska täckas med en inkomst från 
sekundärregleringen. I bilaga G redogörs för beräkningarna som använts i 
Excel. 
 

5.7 Begränsningar i budstegen 
I reglerbuden uppstår vissa begränsningar som kan vara såväl tekniska 
begränsningar som regleringar av olika slag. Nedan redovisas begränsningar 
som påverkar huruvida ett bud kan läggas.  

• Magasinsbegränsningar  

• Avstängda kraftverk 
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• Olämpliga bud  

• Budet måste vara minst 10 MW 

• Tappningspunkt 

• Krav på frekvensstyrd reserv 

• Strömkraftverk 

5.7.1 Magasinsbegränsningar 

Vid tappning sker magasinsförändringar, både i det övre och i det nedre 
magasinet, vilka brukar förkortas ÖVY, NVY. Vid en reglering sker 
ytterligare ändring i magasinsnivå, utöver det som hade uppstått på grund av 
den planerade tappningen. Dock finns det vattendomar som måste tas till 
hänsyn, vilket ger en övre och en nedre gräns för varje respektive magasin 
och som inte får överstigas, vilket medför att vissa reglerbud begränsas av 
magasinsnivån. I figur 29 visas ett exempel på en älvslinga och ingående 
faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid beräknande av 
magasinsbegränsningar. Innan varje kraftverk, G finns den ÖVY och efter 
magasinet, M den NVY, där tillkommer också ofta en gångtid, τ för vattnet.   

 
Figur 29 Översiktsbild över en älvsträcka 

På Vattenfall finns beräknade värden för den planerade magasinsnivå, det vill 
säga den vattennivå som skulle infalla i slutet av drifttimmen vid planerad 
körning. Utifrån den planerade magasinsnivån beräknas sedan magasinsnivån 
med hänsyn till de olika reglerbuden.  För varje kraftverk beräknas alltså den 
nya magasinsnivån för den ÖVY och den NVY för samtliga av de fyra 
reglerbuden. 

Höjdändringen i magasinet till följd av en reglering är beräknad enligt 
följande: 
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Där  

MΔ = höjdändringen i magasinet  

QΔ = tappningsändring, motsvaras i rapporten av reglerbuden  

etperhöjdenhM = genomsnittlig magasinskapacitet per höjdenhet i cm  

Den nya magasinsnivån fås sedan genom att addera alternativt subtrahera 
höjdändringen i magasinet med den magasinsnivå som den ursprungliga 
planerade tappningen gett upphov till. I den planerade magasinsnivån 
inräknas faktorer såsom planerat spill och tillrinning varför dessa faktorer inte 
behöver beräknas specifikt i modellen. Magasinsnivån då reglerbuden är 
inkluderade måste fortfarande ligga inom gränserna för vattendomarna, DGr 
och SGr. Villkoret kan beskrivas enligt följande: 
 

 

Magasinsnivån kommer endast att beräknas för den närmaste timmen, detta 
på grund av att det för varje kraftverk ges fyra olika bud. Utan vetskapen om 
vilket eller om något bud kommer antas blir antalet utfall till nästa timme fyra 
olika.  

Gångtider mellan magasinen 
Efter att vattnet har tappats från ett kraftverk tar det en tid innan det når det 
nedre magasinet. Denna gångtid kommer att påverka magasinsnivån eftersom 
att det nedre magasinet påverkas får en förskjutning i nivåändring beroende 
på gångtiden. I rapporten har ett medelvärde för gångtiden erhållits från 
Vattenfall, vilket visserligen inte är exakta värden, men uppskattas ändå ge 
tillförlitliga resultat [26].  

Dock kan gångtiderna leda till att ett magasins vattennivå börjar öka först 
någon timme efter en uppreglering i ett övre kraftverk. Är gångtiden mer än 1 
timme kommer magasinsbegränsningar mot den NVY inte beaktas i 
rapporten, utan varje magasinsbegränsning testas endast för en timme framåt 
och att domarna inte överskrids av budet.   

Hydrologisk balans 

I och med att bud måste läggas per reglerobjekt istället för hela maskinparken 
kommer det också innebära en ökad betydelse av den hydrologiska balansen. 
Vid tappning i ett kraftverk kommer följdaktigen även den nedre vattenytan 
att höjas. På grund av detta kan kraftverk i samma älv inte köras helt 
oberoende av varandra. Men då bud tidigare har kunnat läggas för en längre 
älvsträcka har ett kraftverk kunnat öka i tappning och sedan låta samma 
tappändring fortsätta flöda genom hela älvsträckan. På så sätt har problemen 
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med magasinsbegränsningar inte utgöra ett lika stort hinder som det kommer 
att göra fortsättningsvis. När bud nu måste läggas per reglerobjekt är risken 
mycket stor att endast ett kraftverk i älvsträckan får sitt reglerbud antaget. 
Detta kommer då att innebära att magasinsnivåerna under kraftverket kommer 
att öka, eftersom att kraftverket under inte kan öka sin tappning och magasinet 
riskerar att överstiga en vattendom. 

5.7.2 Avstängt kraftverk 

Avstängda kraftverk utgör en begränsning i arbetet. Att ett kraftverk inte är i 
drift kan bero på många olika orsaker såsom att vatten sparas för att fylla upp 
magasinet, eller så kan kraftverket vara avställt på grund av ett fel eller 
revision.  Men eftersom att detta arbete inte inkluderar start och stopp av 
kraftverk innebär det i detta arbete att reglerbud utgår. I ett arbete där start 
och stopp bör istället en extra kostnad tilläggas för att starta eller stoppa 
aggregatet. 

5.7.3 Olämpliga bud 

Det finns flera faktorer som gör reglerbud olämpliga. Ett exempel är under 
vinterhalvåret då isbildning kan ske, vilket medför att regleringar i mindre 
magasin vid isbildning gärna undviks eftersom att en ändring i produktion 
även ger en märkbar ändring i magasinsnivå. Detta kan i sin tur medföra att 
isen på vattenytan spricker och frigör stora isflak, något som riskerar att bidra 
till fallförluster och störning i produktionen. 

5.7.4 Minsta bud på 10 MW 

Det minsta reglerbud som får läggas är på 10 MW, vilket innebär att bud som 
är mindre än det antingen måste slås ihop eller exkluderas ur reglerstegen. I 
modellen bortses detta från med syftet att ge en tydligare bild av budstegen.  

5.7.5 Tappningspunkt 

I älvar med kraftverk som ägs av flera ägare fördelas vattnet av 
vattenregleringsföretagen. I tappningspunkten bestäms hur mycket vatten som 
ska tappas under en viss period, vilket utgör en begränsning då denna 
tappning inte kan avvikas från. I kraftverk som har ett tillhörande magasin 
som är tappningspunkt utgår regleringsmöjligheten helt, men även i andra 
kraftverk i älven kan viss hänsyn behöva tas då den totala vattenmängden är 
given för varje sextimmarsperiod.  

5.7.6 Frekvensstyrd reserv 

En ytterligare begränsning i reglerbuden är primärregleringen som SvK köper 
på vecko- och dygnskontrakt av de balansansvariga. Detta innebär att all 
produktion inte kan bjudas ut på sekundärregleringen eftersom att det skulle 
innebära att viss reglering redan är såld som frekvensstyrd reserv. Detta gäller 
särskilt under dagtid då många kraftverk är redan är i drift, vilket minskar 
möjligheten att sätta på ett kraftverk för att ge utrymme för mer reglerkraft.  
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Däremot under natten då produktionsnivån är låg och Vattenfall endast har ett 
fåtal kraftverk i drift på grund av de låga elpriserna minskar möjligheten att 
stoppa ett aggregat då det inte finns tillräckligt mycket utrymme för 
frekvensreglering nedåt. Under natten är det i motsats inga problem att bjuda 
ut reglerkraft då det är möjligt att starta upp ett nytt kraftverk.  

5.7.7 Strömkraftverk 

Reglering på vattenkraftverk med nedströms strömkraftverk tas hänsyn till 
speciellt. Strömkraftverk har inget magasin och kan därför inte regleras. Detta 
innebär att en ändring i tappning i ovanliggande kraftverk medför samma 
tappningsökning i det nedåtliggande strömkraftverket med en viss 
tidsfördröjning beroende på gångtiden. Vid reglerbud skapar detta en något 
annorlunda situation då en reglering i det övre kraftverket inte kan göras utan 
hänsyn till det undre kraftverket.  

Eftersom ett av kraven från SvK är att en reglering ska kunna ske inom 10 
minuter innebär det att en reglering i strömkraftverket inte är möjlig på grund 
av gångtiden emellan. I dagsläget finns dock möjlighet att reglera i det övre 
kraftverket men företaget måste senare kompensera för att en ändring i 
tappning även sker i kraftverket nedströms. I framtiden kan dessutom 
avräkningar komma att göras per reglerobjekt, vilket även problematiserar 
möjligheten till reglering i det övre kraftverket eftersom att det med en viss 
tidsfördröjning kan komma att leda till en obalans i det nedre kraftverket. Då 
avräkningar görs per reglerobjekt minskar antalet kraftverk där obalansen kan 
jämnas ut.  

 55



6 Kvantitativ studie 

I detta kapitel utförs en kvantitativ studie av den strategi för reglerobjekt som 
utformats i arbetet och framförallt för modellen. Studien har som syfte att 
konkretisera arbetsmetoden och tydligare ligga till grund för resultaten av 
modellen. 

I det första avsnittet ges en introduktion över urvalet av reglerobjekt som 
kommer att studeras. En presentation av ingående parametrar presenteras 
också. I avsnitt 6.2 redovisas för beräkningarna av de olika buden för 
respektive objekt. I avsnitt 6.3 ges resultaten för varje testobjekt samt den 
totala budstegen.  

 

6.1 Introduktion 
För att testa modellen har en kvantitativ studie utförts. Syftet är att påvisa 
skillnader mellan de reglerbud som läggs av Vattenfall idag jämfört med de 
bud som modellen genererar. Det är dock inte möjligt att göra en helt 
rättvisande jämförelse på grund av att reglerbud tidigare hade lagts för hela 
maskinparken, medan modellen endast undersöker en begränsad del av den. 
Istället utförs beräkningar för olika testobjekt som tillsammans syftar till att 
ge en indikation på hur modellen och de nya kraven kan komma att påverka 
reglerbuden.  

6.1.1 Ingående parametrar 

Olika indata som behövs sättas in i modellen för att utföra fallstudien är:  

• Vattenvärde 

• Planerad tappning 

• Magasinsnivå 

 
Vattenvärde; Vattenvärdet gäller per magasin och vecka och bestäms för 
Vattenfalls beräkningar av det egna företaget. I rapporten har dock 
vattenvärdet för samtliga reglerobjekt antagits vara 400 SEK/MWh. Vilket 
vattenvärde som antas kommer att ge en betydande påverkan av 
beräkningarnas utfall och beror på framtida förväntningar om utbudet på 
vatten samt efterfrågan på el.  
 
Planerad tappning; Planerad tappning under dygnet uppdateras ständigt på 
Vattenfall och i rapporten är syftet att de senast uppdaterade värdena ska 
användas. I den kvantitativa studien är dock beräkningarna gjorda för vissa 
bestämda tappningar, 8 detta för att påvisa intressanta skillnader beroende på 
planerad tappning.  

                                                 

8 För utförligare beskrivning se Fall 1-3 i avsnitt 6.3 
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Magasinsnivå; För att säkerställa att vattendomar inte överskrids vid en 
reglering beräknas även magasinsändringen vid en ändring i tappning.  
 

6.2 Testfall 
Ur kriterierna för reglerobjekt som valts i avsnitt 5.2 har tre olika reglerobjekt 
valts ut. Dessa är alla placerade i Luleälven, där Vattenfall äger samtliga 
kraftverk, översikt över älven ges i Bilaga C. Huruvida samtliga kraftverk i en 
älv är uppdelade mellan flera ägare eller enbart ägs av Vattenfall kommer inte 
påverka regleringen nämnvärt. Detta på grund av att regleringen utgår från 
planerad tappning, där faktorer som vattenfördelningar redan är inkluderade. 
Nedan beskrivs beräkningarna av de olika reglerobjekten närmare. 

6.2.1 Testobjekt 1 

Det första och minst komplicerade av de valda testobjekten är ett 
reglerobjektet som endast utgörs av en kraftstation med ett enda aggregat. 
Detta innebär att buden endast behöver beräknas utifrån en 
verkningsgradkurva.  

Olika indata som använts var vattenvärde, produktionsplan för det närmaste 
dygnet, samt tekniska data för aggregatet.  

6.2.2 Testobjekt 2 

Det andra testobjektet består, till skillnad från testobjektet 1, av tre kraftverk 
istället för ett. Eftersom kraftverk består av endast ett aggregat var sker 
beräkningen enligt liknande beräkningar som i det första testobjektet. 
Skillnaden blir att buden kommer att bli fler, eftersom att varje kraftverk 
genererar två uppregleringsbud och två nedregleringsbud kommer detta 
reglerobjekt att bestå av totalt 12 reglerbud.  

6.2.3 Testobjekt 3 

Det tredje testobjektet består endast av ett kraftverk, men detta kraftverk 
består, i motsats till tidigare testobjekt, av tre aggregat istället för ett. De tre 
aggregaten är väldigt lika, vilket resulterar i att de antas vara identiska enligt 
beskrivning i avsnitt 5.4.2 

Beräkningar utförs på liknande sätt som tidigare testobjekt, men med 
skillnaden att kvantiteten av buden beräknas vara tre gånger större. 
 

6.3 Resultat 
Resultatet syftar framförallt till att ge ett konkret exempel på strategin. Urval 
av reglerobjekt har gjorts för att skapa en förståelse för utfallet vid olika typer 
av reglerobjekt snarare än att påvisa verkliga reglerobjekt.  

I resultaten bortses SvK:s krav på att bud måste uppgå till minst 10 MW. 
Även mindre bud redovisas för att tydligt framföra resultaten av modellen för 
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samtliga reglerobjekt och ge en ökad förståelse för reglerbuden. Buden 
kommer i en verklig, fullständig modell att eventuellt kombineras under 
förutsättning att de tillhör samma reglerobjekt. Även de bud som är för små, 
men som inte går att kombinera skulle kunna vara intressanta att visa i 
resultatet för att kunna påvisa hur mycket reglerkraft som faller ut på grund 
av minimikravet.  

Resultaten är helt beroende av den planerade tappningen och det vattenvärde 
som valts i studien. I samtliga testobjekt är den planerade tappningen vald för 
att visa olika fall av reglersteg och är uppdelad efter tre olika perioder på 
dygnet. Detta har endast som syfte att bättre illustrera olika fall och avser inte 
att exakt avspegla hur tappningen brukar planeras. De tidsperioder som valts 
är:  
 

Fall 1:  Bud mellan kl. 00-06 då planerad tappning bestäms vara mindre än 
tappningen vid bästa verkningsgrad.  

bästplan QQ η<  

Fall 2:  Bud mellan kl. 06-15 då planerad tappning bestäms vara nära eller 
lika med tappningen vid bästa verkningsgrad.  

bästplan QQ η=  

Fall 3:  Bud mellan kl. 15-00 då planerad tappning bestäms vara mer än 
tappningen vid bästa verkningsgrad.    

bästplan QQ η>  

Planerad tappning vid olika tidpunkter visas i figur 30 nedan.  

 

 

 

Figur 30 Planerad tappning 
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6.3.1 Resultat för testobjekt 1 

I detta avsnitt kommer tabeller för reglerbuden samt delresultat att 
presenteras. Delresultaten består av tappningsändringen, reglersteg, 
marginalverkningsgraden samt kostnaden för de olika reglerstegen. I slutet 
presenteras en budstege för testobjektets reglerbud för respektive tidsintervall. 
För redovisning av utförda beräkningar se bilaga F. Det första testobjektet 
kommer att vara noggrannare beskrivet än de efterföljande, detta eftersom att 
många resonemang återkommer. 

I tabell 7 och 8 presenteras de beräknade reglerbuden formulerade i tappning 
och produktion. Utifrån de olika reglerstegen beräknas sedan den marginella 
verkningsgraden och priset för varje reglersteg. Dessa presenteras i tabellerna 
9 respektive 10. 

Tabell 7. Kvantitet av reglerbud för testobjekt 1, beräknat i Q 

 
 

Tabell 8. Kvantitet av reglerbud för testobjekt 1, beräknat i P 

 

 

Tabell 9. Marginell verkningsgrad för testobjekt 1 

 

 

Tabell 10. Kostnad för reglerbuden för testobjekt 1 
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Reglerbuden kan sedan sorteras i en budstege för varje timme som visas i 
tabell 11. För varje timme avropas uppregleringsbud i pristurordning från det 
lägsta priset och nedregleringsbud från det högsta priset.  

 

Tabell 11. Reglerbudstege för testobjekt 1 

 

 
Reglerbuden kan illustreras för exempelvis fall 1, det vill säga under timme 
00-06, då den planerade tappningen uppgår till 100 m3/s. Om SvK väljer att 
begära uppreglering för 24 MW kommer priset för detta att vara 369 SEK/ 
MWh, men om de istället antar hela uppregleringsbudet på 54 MW blir priset 
istället 435 SEK/MWh för hela budet. Motsvarande resonemang kan göras 
vid nedregleringsbud. Detta visas i figur 31.  
 

 
Figur 31 Reglerbud i relation till glidning på verkningsgradskurvan 

 
Kommentarer kring resultat för testobjekt 1 

Som ses i tabell 7 blir uppregleringarna större då den planerade tappningen är 
relativt låg och tvärt om.  Enligt kravet från SvK skall dock ett reglerbud som 
minst vara 10 MW och eftersom att detta reglerobjekt endast består av ett 
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kraftverk med ett aggregat innebär det att ingen uppreglering är möjlig i 
under de sista timmarna i fall 3 eftersom att den planerade tappningen ligger 
så pass nära den installerade effekten.  

I resultatet uppvisas också en tydlig korrelation mellan verkningsgrad och 
kostnad. Vid en glidning på verkningsgradkurvan till en bättre verkningsgrad 
kommer den marginella verkningsgraden att bli mer än 100 procent och 
motsatt åt andra hållet. Vid en uppreglering från fall 1 till bästa 
verkningsgradspunkt kommer således budet att bli lägre än vattenvärdet 
eftersom att en vinst i förbättrad verkningsgrad också sker.  

I samtliga tabeller över kostnaden för buden kan det ses att exempelvis en 
nedreglering till minimum ger ett högre budpris om planerad tappning är hög. 
Detta beror på att verkningsgradskillnaden inte är speciellt påtaglig mellan de 
två punkterna. Detta kan ses i figur 32 där fall 3 illustrerar detta. Att minska 
tappningen till minimum från bästa verkningsgradpunkt, fall 2, kommer 
däremot att påverka verkningsgraden markant, vilket också märks i priserna.  

 
Figur 32 Skillnad i verkningsgrad från olika planerade tappningar 

 
I tabell 8 kan även ses att det kostar mer per MWh att reglera till maximal 
tappning från fall 3 än från fall 2. Detta beror på lutningen, från fall 3 är 
lutningen större, vilket medför att verkningsgraden försämras mer per 
tappningsökning jämfört med om en reglering skulle ske från fall 2. Detta 
illustreras i figur 33.  

 
Figur 33 Skillnad i marginell verkningsgrad från olika planerade tappningar 
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6.3.2 Resultat för testobjekt 2 

Testobjekt 2 består av tre olika kraftverk, vilket innebär att hänsyn måste tas 
till varje kraftverks respektive verkningsgrad. Nedan presenteras den 
beräknade kvantiteten samt kostnaden för regleringar i kraftverken.  

Kraftverk 1 

Fall 1: Q = 70 m3/s 
Fall 2: Q = 100 m3/s 
Fall 3: Q = 155 m3/s 
 
Tabell 12. Kvantitet för reglerbud för testobjekt 2, kraftverk 1 

 

 
Tabell 13. Kostnad för reglerbud i testobjekt 2, kraftverk 1 

 

 

Kraftverk 2 

Fall 1: Q = 100 m3/s 
Fall 2: Q = 180 m3/s 
Fall 3: Q = 300 m3/s 
 
Tabell 14. Kvantitet för reglerbud för testobjekt 2, kraftverk 2 

 

 
Tabell 15. Kostnad för reglerbud i testobjekt 2, kraftverk 2 
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Kraftverk 3 

Fall 1: Q = 100 m3/s 
Fall 2: Q = 180 m3/s 
Fall 3: Q = 280 m3/s 
 
Tabell 16. Kvantitet för reglerbud för testobjekt 2, kraftverk 3 

 

 
Tabell 17. Kostnad för reglerbud i testobjekt 2, kraftverk 3 

 

 
Eftersom att dessa tre kraftverk tillhör samma reglerobjekt kan dess bud 
kombineras i ett totalt bud för reglerobjekt 2. I tabell 18 visas reglerbuden för 
reglerobjekt två, det vill säga då reglerobjektet består av flera kraftverk i 
samma älvslinga. RO står för reglerobjekt och K för kraftverk.  
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Tabell 18. Reglerbudstege för testobjekt 2 

 

Kommentarer kring resultat för testobjekt 2 

I tabellen ovan kan ses att vissa bud har för liten kvantitet för att klara 
minimikravet från SvK på 10 MW. Dessa mindre bud kan dock kombineras 
genom att addera två eller flera kvantiteter. Budpriset kommer då att 
bestämmas av det dyraste av dem buden eftersom att marginalprissättning 
tillämpas. I testobjekt 1 kunde inte mindre bud kombineras för att skapa ett 
större bud, detta på grund av att det endast bestod av ett kraftverk och det är 
ju svårt att kombinera produktionen då.  
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6.3.3 Resultat för testobjekt 3 

Det tredje testobjektet utgörs endast av ett kraftverk, men som består av flera 
aggregat. Aggregatens verkningsgradkurva är av liknande karaktär och antas 
därför ha samma tappningsfördelning och också liknande bud. Tabell 19-21 är 
beräknade då endast ett aggregat är i drift. 

Fall 1: Q = 100 m3/s 
Fall 2: Q = 110 m3/s 
Fall 3: Q = 120 m3/s 

 
Tabell 19. Kvantitet för reglerbud för testobjekt 3, ett aggregat 

 

Tabell 20. Kostnad för reglerbud i testobjekt 3, ett aggregat 

 
Tabell 21. Reglerbudstege för testobjekt 3, ett aggregat 

 

Kommentarer kring resultat för testobjekt 3 

Resultaten ovan visar reglerbud då endast ett aggregat är i drift. Då flera 
aggregat används multipliceras kvantiteten på regleringen med antalet 
aggregat. Priset kommer dock att bestå oförändrad.  

Genom att de anta liknande verkningsgradskurvor blir det också möjligt att 
skapa större bud genom mindre regleringar i varje aggregat. Särskilt då 
planerad tappning ligger på tappningen med bästa verkningsgrad bidrar inte 
en liten reglering med speciellt stor ändring i verkningsgrad. Om flera mindre 
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regleringar i olika aggregat görs kan alltså en större kvantitet bjudas in till ett 
relativt lågt pris.   

6.3.4 Resultat för den totala budstegen 

Nedan presenteras budstegen med de olika testobjekten kombinerade, så som 
de kommer att göra vid en budgivning till SvK. 

Tabell 22. Reglerbudsstege för samtliga testobjekt, fall 1 

 

Figur 34 Reglerbudstege för samtliga 
reglerobjekt, fall 1 

 

 

Vid en uppreglering antas det lägsta budet först, sedan antas de i turordning. 
Om uppregleringspriset exempelvis blir 440 SEK/MWh innebär det att de sju 
lägsta buden blir antagna och Vattenfäll säljer således in totalt 144 MWh för 
priset av 400 SEK/MWh. Vid nedreglering antas buden på samma sätt, men 
då i pristurordning utifrån det reglerbud med högst budpris.  
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Tabell 23. Reglerbudstege för samtliga testobjekt, fall 2 

 

Figur 35 Reglerbudstege för samtliga 
reglerob , fall 2 

 

 

Tabell 24. Reglerbudstege för samtliga testobjekt, fall 3 

reglerobjekt, f l 3 

 

 

 

jekt

 

 

 
 

Figur 36 Reglerbudstege för samtliga 
al
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Kommentarer kring resultatet för den totala budstegen  

eroende på planerad tappning får de olika budstegarna olika utseende. 
Exempelvis ses tydligt att det vid exempelvis låg planerad tappning finns 

 och 
tvärtom vid hög planerad tappning. Vidare kan också ses att fall 1, med låga 

ll 1 där 
nedregleringsbuden ligger närmare varandra är vid uppreglering. Dessa tajta 

 

B

betydligt mer reglerkraft att bjuda ut för uppreglering än för nedreglering

tappningar har uppregleringsbud som är lägre än vattenvärdet. Detta beror på 
att det under fösta reglersteget sker en förbättring i verkningsgrad.  

Beroende på planerad tappning finns olika mycket reglerkapacitet för upp- 
eller nedreglering, men samtidigt skapas lika många reglerbud för upp- 
respektive nedregleringar. Detta blir tydligt i exempelvis fa

bud bedöms ändå vara intressanta eftersom att budpriset fortfarande skiljer 
sig mellan buden. Orsaken till att budpriset varierar väldigt mycket i 
nedregleringen i fall 1, samt i uppregleringen i fall 3, är att skillnaden i 
verkningsgrad per MW är betydligt större nära maximal och minsta tappning.  

Vidare kan ses att prisskillnaden blir mycket tydligare där det är lite kvar av 
tappningen, detta beror på att verkningsgradskurvan i extremlägena lutar 
mycket mer. I fall 2 är lutningsskillnad mindre påtaglig åt något håll, särskilt 
inte eftersom att marginella verkningsgraden alltid beräknas utifrån planerad 
tappning och inte efter mellan budet.  
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7 Diskussion 
I detta kapitel förs en diskussion kring strategins utformning. I första avsnittet 
diskuteras antaganden och förenklingar som har gjorts i strategin. 
Diskussionen mynnar sedan ut i rekommendationer till framtida arbete i 
avsnitt 7.2. Där sammanfattas faktorer som borde ingå i ett verkligt 
utvecklande av en modell.  
 

7.1 Diskussion kring strategin 
I strategin har förenklingar och antaganden gjorts, i vissa fall har effekterna 
av dessa varit näst intill försumbara och i andra fall inte. I detta avsnitt görs 
ett försök till att identifiera och kritiskt resonera kring antagandena och dess 
effekter.  

I arbetet har en avgränsning gjorts att exkludera start och stopp av aggregat. 
Detta medför dels att många reglerbud i modellen utgår eftersom att endast de 
aggregat som redan är i drift antas vara möjliga att reglera med. I verkligheten 
är det möjligt att stänga av eller sätta på ett aggregat för att få utrymme för 
mer reglerkraft eller till och med låta aggregat kvarstå i drift som 
uppreglering istället för att stänga av det som planerat. Inkluderande av start 
och stopp ger dock ingen principiell skillnad i beräkningarna angående 
ändring i verkningsgrad och hänsyn till vattenvärdet, utan kan beräknas på 
motsvarande sätt. Skillnaden blir framförallt att en kostnad per MW för att 
starta och stoppa aggregatet måste inkluderas i beräkningarna.  

I modellen har även reglering med strömkraftverk utgått på grund av befintlig 
gångtid mellan strömkraftverket och det uppströms reglerkraftverket. 
Eftersom att kravet för reglerbud är att kraften ska kunna levereras inom 10 
minuter innebär det att strömkraftverken inte hinner starta regleringen i tid. 
Detta är dock inte en avgränsning specifik för denna strategi, utan kommer 
även att gälla vid ett verkligt utvecklande av en modell. Dock är det tillsvidare 
möjligt att reglera i det övre kraftverket, med resultatet av en motsvarande 
tappningsökning i strömkraftverket senare. Om SvK genomför en förfinad 
avräkning per reglerobjekt, vilket diskuteras, kommer dock dessa 
förutsättningar ändras avsevärt. Detta eftersom att den senare ändrade 
tappningen i strömkraftverket som resultat av regleringen kommer att bidra till 
en obalans i det specifika reglerobjektet som blir svår att utjämna. 

I modellen tas inte hänsyn till SvK:s krav att ett reglerbud som minst måste 
uppgå till 10 MW. I resultaten beräknas bud som är mindre än kravet, vilket 
är valt med syftet att redovisa tydliga och jämförbara resultat. I reglerobjekt 
bestående av flera aggregat kan buden kombineras, vilket gör att skapandet av 
buden är att anse tillförlitliga men i exempelvis reglerobjekt 1, vilket endast 
består att ett kraftverk och ett aggregat kommer mindre bud inte att kunna 
läggas och viss reglerkapacitet utgår ur budgivningen. Detta bedöms dock 
inte bidra till betydande förändringar i strategin då beräkningarna fortfarande 
kan utföras på samma sätt. I de fall där den totala upp- eller 
nedregleringskapaciteten inte uppgår till 10 MW bortses alltså buden. 
Däremot i de fall där endast det första steget inte uppgår till 10 MW, skulle en 
möjlighet vara ett villkor i modellen som begränsar reglerstegen till minst 10 
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MW. Detta innebär att exempelvis ett uppregleringssteg som beräknas till 
tappningen med bästa verkningsgrad eller till hälften av maximal 
uppreglering får ett tillägg med motsvarande tappning som behövs för att 
skapa ett 10 MW bud.  

I modellen har även en avvikelse på 1 procent från tappningen med bästa 
verkningsgrad antagits ligga på tappningen med bästa verkningsgrad. Detta är 
ett värde som har valts i modellen för att undvika allt för små bud eftersom att 
det första steget beräknas som upp till tappningen med bästa verkningsgrad.  
Denna siffra kan dock med anpassas beroende på begränsningen i storleken i 
första reglersteget.   

I strategin görs endast två uppregleringsbud och två nedregleringsbud. Ett 
färre antal bud medför dock att reglerbuden blir mindre detaljerade än om fler 
hade beräknats. Det sker alltid en avvägning mellan detaljerade bud och ett 
rimligt antal bud som ska lämnas in till SvK. I arbetet valdes två upp- och två 
nedregleringsbud med motiveringen att det är tillräckligt för att ge en 
indikation om hur reglerbudstegen skulle se ut. I utvecklandet av en verklig 
modell där detaljerade bud är av större betydelse bör dock något fler bud 
skapas.  

Att magasinsnivån endast beräknas för den närmaste timmen utgör en 
begränsning i arbetet. Vid en reglering når ändringen i tappning det nedre 
magasinet med en tidsfördröjning som beror av gångtiden. Eftersom att 
reglerbuden måste lämnas senast 45 minuter innan nästa drifttimme krävs det 
dock att magasinsbegränsningarna undersöks för minst två timmar framåt i 
tiden. Detta för att undvika att det under den andra timmen beroende på 
faktorer som reglering och planerad tappning i det närliggande kraftverk, sker 
en överträdelse av vattendomen. Dock påverkar detta inte beräkningarna i 
modellen i större omfattning då samma beräkningar utförs.  

I strategin är den maximala uppregleringen definierad upp till maximal 
tappning. Detta medför att hänsyn inte har tagits till den frekvensstyrda 
reserven. På natten utgör detta inget problem eftersom att det, vid en modell 
som inkluderar start och stopp, endast innebär att ett nytt kraftverk behöver 
startas upp för att tillgodose reglerbehovet. Men under dagtid då många 
kraftverk är i drift minskar möjligheten att kunna starta upp ytterligare ett 
kraftverk, vilket kan leda till att det bjuds in mer reglerkraft än det finns 
produktionskapacitet. För att undvika detta bör en viss produktionskapacitet 
sparas som reserv och inte läggas ut som sekundärreglering. Under natten då 
endast ett fåtal kraftverk är i drift är nedregleringskapaciteten i viss mån 
begränsad. Dock sker den maximala nedregleringen, i motsats till 
uppregleringen, inte hela vägen till den verkliga minimitappningen, vilket gör 
att utrymme för ytterligare nedreglering för frekvensstyrd reserv kvarstår. 

I arbetet antas konstant fallhöjd, vilket framförallt syftar till att skapa mer 
övergripande och lättförståeliga resultat, samt att minska administrativt arbete. 
Denna approximation leder till en viss avvikelse i verkningsgrad, vilket 
indirekt även påverkar både reglersteg och priset, men dock sker ingen 
betydande avvikelse i de totala reglerbudens karaktär, varför approximationen 
är fullgod för arbetets syfte. I mer detaljerade beräkningar där behovet är 
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större av noggrant beräknade bud vad gäller exakt kvantitet och budpris bör 
dock verkningsgraderna och kostnaderna utgå från aktuell fallhöjd.  

I modellen har även i de fall då verkningsgraden varierar mellan vinter och 
sommar antagits sommarvärden. Detta för att minska administration, samt att 
skapa överskådliga resultat. Att ta hänsyn till olika verkningsgrader över året 
kommer inte att påverka modellens principiella beräkningsmetod.  
 

7.2 Förslag vid utveckling av en modell 
I arbetet har flera förenklingar och antaganden gjorts. Vid en verklig 
utveckling av en modell, då mer detaljerade beräkningar av buden är av större 
betydelse bör följande beaktas: 

- Verkningsgradskurvor enligt fallhöjd och årstid; Vid kraftverk 
bestående av flera liknande aggregat i drift bör Vattenfalls SOPT-tabeller 
användas för att erhålla verklig vattenfördelning mellan aggregaten. I 
SOPT-tabellerna beaktas även behovet av att starta eller stoppa ett 
aggregat beroende på total produktion i kraftverket, något som inte 
behandlas i denna rapport. Då endast ett aggregat är i drift i ett kraftverk 
bestående av flera aggregat bör varje aggregats respektive 
verkningsgradskurva användas.  Vidare bör även specifik verkningsgrad 
användas beroende på aktuell fallhöjd och årstid.  

- Inkludering av start och stopp av aggregat; En verklig modell behöver 
också inkludera möjligheten till start och stopp med ett extra påslag av 
kostnaden per MW.  

- Fler reglerbud; I den nuvarande strategin görs två upp- och två 
nedregleringsbud. Vid en verklig modell bör dock något fler bud skapas 
för att skapa mer detaljerade bud eftersom att det vid mer detaljerade bud 
ökar möjligheterna till antagna bud.   

- 10 MW bud för objekt utan kombinationsmöjligheter; En ytterligare 
förbättringsåtgärd skulle kunna vara att skapa bud med en kvantitet på 
minst 10 MW i reglerobjekt som endast består av ett kraftverk och ett 
aggregat. Detta för att kunna lägga in mindre bud inte kan kombineras.  

- Magasinsbegränsningar bör beräknas för 2 timmar; I strategin är 
magasinsnivån endast beräknad för den närmaste timmen. I en verklig 
modell bör magasinsnivån vid en reglering beräknas för två timmar fram 
för att säkerställa att ingen vattendom överskrids. Detta för att beräkna 
hur regleringen och planerad tappning påverkar magasinsnivån eftersom 
att reglerbud måste lämnas in 45 minuter före timstart. Beräkningarna kan 
då utföras enligt liknande princip som i rapporten. 

- Frekvensstyrd reserv; Med hänsyn till frekvensstyrd reserv bör en 
begränsning inkluderas som dels hindrar att kraftverk stängs av på natten 
utrymme för att bibehålla möjligheten till nedreglering, samt en 
begränsning i utbjuden reglerkapacitet under dagen för att säkerställa att 
inte mer reglering än total produktionskapacitet bjuds ut.  
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8 Slutsats 
I detta kapitel först ett resonemang kring betydelsen av den kvantitativa 
analysens utfall samt vad strategin innebär för reglerbuden och hur de 
kommer att påverkas. De verkliga buden är beroende av det vattenvärde och 
den planerade tappningen som antagits. Huruvida ett bud blir antaget eller 
inte beror dessutom på reglerpriset från SvK för den aktuella timmen. De 
värden som valts i modellen har framförallt syftat till att ge en indikation av 
hur olika parametrar påverkar buden och hur karakteristiken på budstegen kan 
komma att se ut.  

Det strategin i första hand bidrar till är: 

- att skapa kostnadsbaserade bud 

- att ge en ökad vetskap om reglerkraftskapacitet, det vill säga, hur 
mycket kraft som egentligen kan bjudas ut. 

Dessa två punkter kan indirekt leda till att mer reglerkraft bjuds ut. Idag 
saknar Vattenfall detaljerad vetskap om tillgänglig reglerkapacitet. För att 
inte riskera att bjuda ut mer än de har att tillgå ter det sig naturligt att bjuda ut 
lite mindre än den verkliga kapaciteten för att skapa en viss 
säkerhetsmarginal. Generellt finns det förmodligen lite ytterligare 
reglerkraftkapacitet i de flesta kraftverk och särskilt i kraftverk som det idag 
oftast inte reglerar på av olika orsaker. Med bättre vetskap om reglerkapacitet 
i respektive kraftverk finns möjligheten all reglerkraft identifieras och att en 
större kvantitet bjud in på reglermarknaden. 

Eftersom att bud beräknas per reglerobjekt istället för per snittområde innebär 
det också att buden kommer att blir mindre och ligga snävare än de tidigare 
har gjort. Detta gäller även om endast två upp- och två nedregleringsbud 
skapas.  Tidigare har buden framförallt lagts i 50 och 100 MW-steg, men som 
den kvantitativa studien visar blir i princip samtliga av reglerbuden mindre än 
detta.  
 
Strategin kan även bidra till att fler bud bjuds in och två faktorer har 
indikerats som tyder på detta. Dels eftersom att en större kvantitet kommer att 
bjudas in och dels på grund av att reglerbuden kommer att bli mindre. 
Tillsammans bidrar detta med stor sannolikhet till att även buden kommer att 
bli fler. Att fler bud bjuds in leder även direkt till fler körordrar och mer 
arbete för Vattenfall. 
 
De bud som lämnas in får med stor sannolikhet även fördelaktigare budpris. 
Detta eftersom att Vattenfall idag saknar detaljerad kunskap om den faktiska 
kostnaden för att reglera och antar därför en kostnad. För att undvika att gå 
med förlust som resultat av regleringen tas normalt en liten marginal ut. Vid 
exakta beräkningar försvinner förmodligen denna.  
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Om buden blir fler och framförallt med fördelaktigare budpriser leder detta 
dessutom förmodligen till att fler av buden och mer reglerkraft kommer att 
antas, vilket i sin tur kan leda till ökad inkomst.  

 
 

Kostnadsbaserade bud 
och 

Detaljerad kunskap om reglerkapacitet 
kan indirekt leda till att: 

 

- Mer reglerkraft kan bjudas ut 

- Mindre steg i budstegen 

- Fler bud bjuds in 

- Ökad administration för Vattenfall 

- Buden får fördelaktigare budpris 

- Fler bud antas 
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BILAGOR  

Bilaga A – Kraftnätet i Nordvästeuropa 

Figur 37 Kraftnätet i Nordvästeuropa [20] 
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Bilaga B – Utdrag ur SvK:s balansavtal med 
balansansvarig  
Följande text är utvalda delar ur bilaga 4 i avtalet. 

Allmänt 

All handel med Svenska Kraftnät för såväl produktion som flexibel 
förbrukning bokförs hos Svenska Kraftnät per Reglerobjekt. Reglerobjekt för 
produktion benämns produktionsreglerobjekt och Reglerobjekt för flexibel 
förbrukning benämns som förbrukningsreglerobjekt. Vid kontakter mellan 
Balansansvarig och Svenska Kraftnät skall Reglerobjekt anges vid 
budgivning9, avrop och avräkning. 

Etablering av Reglerobjekt 

- Den Balansansvariges Reglerobjekt skall vara etablerade i samråd med 
Svenska Kraftnät.  

- Huvudprinciper för etablering av produktionsreglerobjekt:  
- Samtliga produktionsanläggningar ska vara etablerade inom något 

Reglerobjekt. 
- Produktionsanläggningar med realtidsmätning får inte etableras som 

Reglerobjekt tillsammans med anläggningar som saknar realtidsmätning. 
- Varje produktionsanläggning som ingår i Effektreserven som 

Balansansvarig har Balansansvar för ska vara eget Reglerobjekt. 
- Ett produktionsreglerobjekt får enbart omfatta ett kraftslag dvs. vindkraft, 

vattenkraft, kärnkraft, gasturbin & dieselkraft eller övrig värmekraft. 
- Produktionsanläggningar av samma kraftslag som ligger inom samma 

Nätavräkningsområde och med en sammanlagd effekt i intervallet 10-250 
MW ska bilda ett eget Reglerobjekt. Avsteg från denna princip får göras 
efter överenskommelse med Svenska Kraftnät. 

- Större produktionsanläggningar kan etableras som egna Reglerobjekt. 
- Inom varje snittområde etablerar Svenska Kraftnät ett ”grund”-

Reglerobjekt per kraftslag baserat på information från nätägarna. Om 
Reglerobjektet har en sammanlagd effekt understigande 250 MW behöver 
inte ytterligare Reglerobjekt etableras inom snittområdet om övriga av 
ovanstående kriterier är uppfyllda. 

Sekundär Balansreglering - Regler för Budgivning 

Avrop om bud för Sekundär Balansreglering skall vara fullständigt aktiverade 
inom 10 minuter efter aktivering. Upp- och Nedregleringsbud får lämnas till 
Svenska Kraftnät enligt följande:  

- Bud skall lämnas med elektronisk kommunikation med Ediel formatet 
QUOTES.  

                                                 

9 Svenska Kraftnät kan under en övergångsperiod att ge dispens för detta krav. Balansansvarig skall då 
redovisa när det är möjligt att övergå till budgivning per Reglerobjekt. 
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- Bud skall innehålla uppgifter om volym (MW) som kan regleras upp eller 
ned, pris (kr/MWh), samt Reglerobjekt10. Avtalad åtgärd skall kunna 
levereras under hela den aktuella Leveranstimmen.  

- Minsta volym för ett bud är 10 MW. 
- Högsta tillåtna priset för ett Uppregleringsbud är 5 000 €/MWh. 
- Uppregleringsbud lämnas med positivt tecken. Vid aktivering säljer 

Balansansvarig kraft till Svenska Kraftnät. 
- Nedregleringsbud lämnas med negativt tecken. Vid aktivering köper 

Balansansvarig kraft från Svenska Kraftnät.  
- Aktiverings och regleringstider skall alltid anges. För bud som kan 

aktiveras och regleras på högst 10 minuter bör Balansansvarig ange denna 
kortare tid. 

- Bud kan lämnas, ändras eller återtas kontinuerligt från 14 dygn före 
Leveransdygnets början.  Bud skall alltid lämnas löpande för de närmaste 
24 timmarna. De kan ändras fritt fram till 30 minuter före 
Leveranstimmens början. De kan även ändras närmare Leveranstimmens 
början och under Leveranstimmen, men då endast efter överenskommelse 
med Svenska Kraftnät. Fr.o.m. den 1 januari 2009 kan buden istället bara 
ändras fram till 45 minuter innan Leveranstimmen, varefter de är 
ekonomiskt bindande. 

- Om den sammanlagda volymen på buden inte bedöms uppfylla 
reglerbehovet kan Svenska Kraftnät begära in extra bud för 
Sekundärreglering.  

Hantering av inkomna bud 

Rangordning; För varje Leveranstimme rangordnas Uppregleringsbuden 
efter principen billigaste bud först och Nedregleringsbuden efter principen 
dyraste bud först.  

Antagande av Bud; För normal balanshållning antar Svenska Kraftnät buden 
i rangordning enligt en gemensam nordisk reglerlista, om nätkapaciteten så 
tillåter. Svenska Kraftnät kan dock vid behov prioritera bud med stor volym 
eller bud som kan regleras snabbt. När Svenska Kraftnät antar ett bud skall 
Balansansvarig ange: 

Starttidpunkt vid avrop om aktivering av regleråtgärden.11

Om, av någon orsak, regleråtgärden inte kan genomföras, skall Balansansvarig 
meddela Svenska Kraftnät detta omedelbart.  

Bud kan delas volymmässigt om Balansansvarig och Svenska Kraftnät är 
överens om detta. Överenskommelse om en regleråtgärd upphör vid den 
aktuella Leveranstimmens utgång, om inte Svenska Kraftnät angett annan 
tidpunkt. 

                                                 

10 Bud får under en övergångstid lämnas per Snittområde om Svenska Kraftnät givit dispens för detta. 
Balansansvarig skall då redovisa när det är möjligt att övergå till budgivning per Reglerobjekt. 

11 Om bud ej är lämnat per Reglerobjekt skall Balansansvarig utan anmodan ange Reglerobjekt vid 
avropstillfället. 
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Bilaga C – Översiktsbilder på Luleälv  
 

 

Figur 38 Översiktsbild över Luleälv [26] 
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Bilaga D – Vattenfalls reglerobjekt för vattenkraft 
 

Tabell 25. Vattenfalls reglerobjekt för vattenkraft 

 80



Bilaga E – Beräkningsexempel på 
magasinsbegränsningar 
Nedan visas beräkningarna för magasinsnivån för ett kraftverk. För både den 
ÖVY och den NVY finns beräkningar för samtliga av de möjliga utfallen, det 
vill säja, de olika reglerbuden. Beräkningar redovisas endast för de två första 
reglerbuden, men resterande av beräkningarna är utförda på motsvarande sätt. 
De formler som använts vid beräkningarna finns beskrivna i avsnitt 5.7.1. 

Tabell 26. Data för magasinsbegränsningar 

 

    

 

 

= (13/134,4) / 100 
= 450 - 0,001 
 

= 450 + 0,004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
För att minimera antalet beräkningar kan med fördel de maximala reglerstegen 
beräknas i första hand. Om dessa inte utgör att hinder för 
magasinsbegränsningen kan förutsättas att delregleringen inte heller gör det. 
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Bilaga F – Beräkningsexempel av reglerbud 
Givet vattenvärde för detta reglerobjekt under den avsedda perioden antogs 
vara 400 SEK/MWh. För varje timme under dygnet visas planerad tappning 
för aggregatet enligt tabell 26 nedan. I tabellen visas även tappningen och den 
produktion och verkningsgrad som korrelerar till olika tappningar. I 
verkligheten finns olika värden för verkningsgrader i förhållande till 
tappningen beroende på den aktuella fallhöjden. Liksom det står beskrivet i 
avsnitt 5.4.4 används endast en verkningsgradskurva. Eftersom att 
verkningsgraden påverkas relativt lite med ändrad fallhöjd används värden för 
den fallhöjd som ligger närmast medelvärdet. 

Tabell 27. Indata 

 

 

Utifrån den planerade tappningen skapas reglersteg enligt avsnitt 5.5.1. I 
tabellen för planerad tappning kan ses tre olika värden på tappningen som 
gäller för olika tidsintervall.12 detta är valt för att illustrera reglerbuden för 
fyra olika fall då den planerade tappningen är:  

                                                 

12 Qplan = 100 mellan kl. 00-06, Qplan = 115 mellan kl. 06-15, Qplan = 135 mellan kl. 15-00 
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1) Planerad tappning är under en tappning som motsvarar bästa 
verkningsgrad 

2) Planerad tappning är nära eller på bästa verkningsgrad 

3) Planerad tappning befinner sig över tappningen för bästa verkningsgrad.  

Beroende på den planerade tappningen kommer olika reglersteg att genereras. 
I figuren nedan visas den planerade tappningen för de olika fallen.  
 

 

Figur 39 Verkningsgrad för testobjekt 1 med planerad tappning 

 
För de planerade tappningarna beräknas tappändringen där fallen får 
reglersteg enligt villkoren nedan, för utförliga Excel-formler se bilaga G. 

);2/);(( _max bästatillbästaplandel nguppregleringuppregleriQQIFnguppregleri η>==
 

 
);2/);(( _max bästatillbästaplandel ngnedregleringnedregleriQQIFngnedregleri η<==

 
planQ = planerad tappning 

bästaQ = Tappning vid bästa verkningsgrad 

maxnguppregleri = maximal uppreglering 

maxngnedregleri = maximal nedreglering 

bästatillnguppregleri η_ = uppreglering till tappning med bästa verkningsgrad 

bästatillngnedregleri η_ = nedreglering till tappning med bästa verkningsgrad 

 
De beräknade reglerstegen formulerade i tappning presenteras i tabell 27. 

Tabell 28. Reglersteg i tappning 
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Dessa beräknas sedan om till MW enligt beskrivningen i avsnitt 5.5.2 och 
illustreras i figur 41. Tappningsökningarna motsvaras av värdena i tabell 29.  

 
Figur 40 Verkningsgrad för testobjekt 1 med planerad tappning 

Tabell 29. Reglersteg i MW 

 

Den marginella verkningsgraden för de olika reglerstegen beräknas med 
formel 5.1  

För fall 1 och det första uppregleringssteget, det vill säga upp till tappningen 
med bästa verkningsgrad, blir beräkningarna således: 

109
100115

)7,98100()100115(
1arg, =

−
⋅−⋅

=fallmη  

Med detta menas alltså att verkningsgraden vid tappningsökningen blir 109 % 
av verkningsgraden vid planerad tappning. Samma beräkning utförs sedan för 
samliga fall och reglersteg.  

Genom att använda den marginella verkningsgraden för varje reglerbud samt 
vattenvärdet för magasinet kan sedan kostnaden för buden beräknas enligt 
formel 5.2 och 5.3. För fall 1 blir beräkningarna för delregleringsstegen: 
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369
109
100400_1 =⋅=uppreglfallnadreglerkost  kr/MWh 

350
100

88
400 arg

_1 =
=

⋅= m
nedreglfallnadreglerkost

η
kr/MWh 

När samtliga reglerbud är beräknade undersöks även de olika budens 
påverkan på magasinsnivån för att säkerställa att ingen vattendom överskrids. 
I testobjekt 1 finns ingen gångtid, vilket innebär att tappningen antas nå NVY 
omgående.  

I testobjektet råder följande parametrar: 

ÖVY:    
DGr = 447 m   
SGr = 442,5 m   
TE/cm = 134,4 TE   

Vid en tappökning motsvarande uppreglering från planerad punkt i fall 1 till 
maximal tappning uppgår regleringen till totalt 40 TE.  

Detta motsvarar en ändring i det övre magasinet med 
 m003,0100/)4,134/40( =

Huruvida detta överstiger en vattendom beror på den aktuella magasinsnivån. 
Detta magasin är som väldigt stort och det anses högst troligt är att magasinet 
inte riskerar att överstigas på grund av en ökning av 3 cm i nivå. Motsvarande 
beräkningar har även gjorts dels för den NVY då dess specifika storlek bör 
användas, samt för att undersöka ändringen i magasinsnivå vid nedreglering. 
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Bilaga G – Beräkningar i Excel 
 
Reglersteg 

Nedan presenteras Excel-villkoren för de två uppregleringsstegen. Villkoren 
för nedreglering ser motsvarande ut.  
 

);2/);(( _max bästatillbästaplandel nguppregleringuppregleriQQIFnguppregleri η>==  

 
deluppreglplan QQQnguppregleri _maxmax −−=  

 
planQ = planerad tappning 

bästaQ = tappning vid bästa verkningsgrad 

maxnguppregleri = maximal uppreglering 

bästatillnguppregleri η_ = uppreglering till tappningspunkten med bästa 

verkningsgrad 
 
 
 
Marginell verkningsgrad  

Det första villkoret i varje beräkning syftar till att exkludera bud då ingen 
reglering sker på grund av att aggregatet är avstängt eller redan producerar i 
ett extremläge. 

Del uppreglering: 

= OM( = 0; 0; (( (  + ) * INTERPOL( 
+ ; : ;

1uppregP planQ 1uppregQ

planQ 1uppregQ minQ maxQ minη : maxη )) - ( * INTERPOL(  
; : ;

planQ

planQ minQ maxQ minη : maxη ))) / (( + )- )) planQ 1uppregQ planQ

 

Max uppreglering: 

= OM( = 0;0; (( ( + + ) * INTERPOL( 
+ + ; : ;

2uppregP planQ planQ 1uppregQ 2uppregQ

planQ 1uppregQ 2uppregQ minQ maxQ minη : maxη ))-(  *INTERPOL( 
; : ;

planQ

planQ minQ maxQ minη : maxη )))/(( + + )- )) planQ 1uppregQ 2uppregQ planQ

 

Del nedreglering: 

= OM( = 0;0; (100 / (( ( * 
INTERPOL( ; : ;

1nedregP planQ

planQ minQ maxQ minη : maxη )) - ((  - ) * planQ 1nedregQ
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INTERPOL( -O40; : ;planQ minQ maxQ minη : maxη ))) / ( -( -
))) * 100)) 

planQ planQ

1nedregQ

 

Max nedreglering: 

= OM ( = 0;0; (100 / (( ( * 
INTERPOL( ; : ;

2nedregP planQ

planQ minQ maxQ minη : maxη )) - (( - - ) * 
INTERPOL( - - ; : ;

planQ 1nedregQ 2nedregQ

planQ 1nedregQ 2nedregQ minQ maxQ minη : maxη ))) / ( -
( - - ))) * 100)) 

planQ

planQ 1nedregQ 2nedregQ

 

Kostnad per MWh 

= OM( = 0;” ”;  * (100 /nedregP erbudsaknasregl eVattenvärd argmη )) 

= OM( = 0;” ”;  * (nedregP erbudsaknasregl eVattenvärd argmη /100 )) 
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